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 پيشگفتار

، سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران به موجب قانون هر ده سال ۱۳۸۵تا  ۱۳۳۵از سال 
به وسيله اداره آمار  ۱۳۳۵ نخستين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال. شده است بار اجرا  يك

به وسيله مركز آمار  ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵، ۱۳۶۵، ۱۳۵۵، ۱۳۴۵هاي  هاي بعدي در سال عمومي و سرشماري
هاي  ي زماني اجراي سرشماري فاصله ۱ي هيئت وزيران بر اساس مصوبه ۱۳۸۶در سال  .ايران انجام شد

  .عمومي نفوس و مسكن از ده سال به پنج سال كاهش يافت
، هفتمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور است كه در تاريخ دوم آبان ۱۳۹۰ي سرشمار

  .در سراسر كشور به اجرا درآمد ۱۳۹۰
هاي جمعيت كشور،  ي آمار و اطالعات صحيح درباره اندازه، ساختار و ويژگي اين سرشماري با ارائه

ريزان،  ي و فرهنگي، در اختيار برنامههاي اجتماعي، اقتصاد  ابزار مناسبي را براي طراحي و اجراي برنامه
هاي الزم  ي چارچوب همچنين اين سرشماري، به دليل ارائه. دهد ن كشور قرار ميمسئوالسياستگذاران و 

هاي  هاي مربوط به جمعيت و خانوار، يكي از فعاليت اي در حوزه هاي آمارگيري نمونه براي اجراي طرح
  .شود ب مياصلي و زيربنايي نظام آماري كشور محسو

آمارگير و  مأمورهزار  ۱۱۴با بسيج حدود  ۱۳۹۰ماه  اين رويداد ملي كه از دوم تا بيست و دوم آبان
  آبادي كشور به اجرا  ۹۶۵۴۹شهر و  ۱۱۳۹استان،  ۳۱نيروهاي ستادي و پشتيباني آموزش ديده در 

هاي  ماهنگي دستگاهنتيجه بيش از دو سال فعاليت تخصصي فشرده در مركز آمار ايران با ه ،درآمد
در اين سرشماري براي اطمينان از اجراي مناسب، آزمايش . باشد هاي كشور مي اجرايي و استانداري

ها و  اجرا شده و پرسشنامه) چهار استان( ۱۳۸۹و ) سي استان( ۱۳۸۸هاي  سرشماري در دو نوبت در سال
آزمايش نهايي شده و در ستاد  بندي تجارب ناشي از اين دو هاي اجرايي سرشماري براساس جمع روش

  .سرشماري كشور به تصويب رسيده است
گيري از تجارب  با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و فني و بهره ۱۳۹۰طرح سرشماري 

المللي و حدود نيم قرن تجربه آمارگيري و  هاي مراجع آماري بين المللي، آخرين استانداردها و توصيه بين
در عمليات ميداني اين . سط متخصصان مركز آمار ايران طراحي شده استشش دوره سرشماري تو

هاي جمعيت و  قلم آماري درخصوص ويژگي ۶۰سرشماري با استفاده از چهار فرم تفصيلي، اطالعات 
شماري گردآوري شده  هاي كشور به صورت تمام هاي آبادي قلم اطالعاتي درخصوص ويژگي ۷۷مسكن و 

  .است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ۲۴/۰۲/۱۳۸۶هـ مورخ  ۳۷۱۴۷ت /۲۶۵۸۱ه شماره بمصو.  ۱



  

در اين سرشماري عالوه . هايي است هاي گذشته داراي تفاوت به سرشماري نسبت ۱۳۹۰سرشماري 
ي جمعيت، خانوار و مسكن، موضوعات جديدي همچون  اي در حوزه درباره موضوعات پايه  بر پرسش

واقعه فوت در «و » برداري كشاورزي خانوار بهره«، )در سطح افراد(»استفاده از اينترنت«، »شماره ملي«
  .گيري قرار گرفته است بررسي و اندازه مورد»  خانوار

هاي  ها از شكل متعارف يعني استفاده از فرم در اين سرشماري شاهد تحول در شيوه گردآوري داده
بار گردآوري  در اين رويداد بزرگ ملي و آماري براي نخستين. تر بوديم هاي پيشرفته كاغذي به شيوه

ي تهران، البرز و گيالن با استفاده از دستيار رقومي شخصي ها اطالعات در سه حوزه آماري واقع در استان
)PDA(۱ هاي آينده با اين روش بوده  انجام گرفت كه هدف از آن كسب آمادگي براي انجام سرشماري

  .است
آيد در قالب نشريات مختلف در اختيار  اي كه از اين سرشماري به دست مي اطالعات گسترده

گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و «ي حاضر كه تحت عنوان  يهنشر. كاربران قرار خواهد گرفت
اين نشريه . هاي سرشماري است ترين يافته اي از اولين و مهم شود، حاوي گزيده ارائه مي» ۱۳۹۰مسكن 

كند و هدف از تدوين آن، پاسخگويي سريع و زودهنگام به نيازهاي  مي ارائهاطالعات كلي و اجمالي را 
اي نزديك در قالب نشريات  نتايج نهايي و تفصيلي سرشماري در آينده. سرشماري است كاربران اطالعات

، در اختيار ۲در درگاه ملي آمار ۱۳۹۰گاه سرشماري عمومي نفوس و مسكن  سرشماري و نيز از طريق وب
  .كاربران قرار خواهد گرفت

  : در اينجا توضيح چند نكته ضروري است
طور جداگانه ارائه نشده و در بخش جمعيت  هاي جمعيت غير ساكن به ها، ويژگي اي از جدول در پاره

شده  ارائه» نقاط روستايي«و » نقاط شهري«هايي كه اطالعات به تفكيك  در جدول. كل منظور شده است
نقاط «و » نقاط شهري« ولي اطالعات جمعيت غير ساكن به طور مستقل داده نشده است، جمع ارقام 

ط به جمعيت كل برابر نخواهد بود كه اين اختالف مربوط به جمعيت غيرساكن با رقم مربو» روستايي
  . است

اند فقط شامل  همچنين واحدهاي مسكوني معمولي كه در اين سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته
آن . اند آن دسته از واحدهاي مسكوني است كه در زمان سرشماري محل زندگي و سكونت خانوار بوده

مانند  ـاند  هاي مسكوني كه در زمان انجام سرشماري به داليل مختلف خالي از سكنه بودهدسته از واحد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۱. Personal Digital Assistant 

۲.  www.amar.org.ir  



  

واحدهاي مسكوني آماده براي فروش يا اجاره و يا واحدهايي كه به عنوان اقامتگاه دوم مورد استفاده 
 .اند در اين مطالعه منظور نشده ـگيرند  خانوار قرار مي

هاي مرتبط به اين دو  البرز و تفكيك آن از استان تهران، جدولهمچنين با توجه به تاسيس استان 
  . بازسازي و اطالعات مربوط ارايه شده است ۱۳۹۰، براساس محدوده سال ۱۳۸۵استان براي سال 

هاي  در پايان مركز آمار ايران مراتب سپاس خود را به محضر ملت بزرگ ايران به پاس همكاري
آميز اين سرشماري  هايي كه در اجراي موفقيت ز تمامي افراد و دستگاهدارد و ا ها تقديم مي ارزنده آن

        .نمايد اند، قدرداني مي سهيم بوده
 
  

  عادل آذر
  رئيس مركز آمار ايران
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  تعاريف و مفاهيم
  
  

  )جامعه مورد سرشماري(جمعيت 
معمولي آنان در زمان سرشـماري  اي و گروهي كه اقامتگاه  اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن، مؤسسه

در ايران قرار دارد و نيز اعضاي تمامي خانوارهاي معمولي غير ساكن كشـور، جامعـه مـورد سرشـماري را     
هاي خارجي در ايران و افـراد خـانوار آنـان جـزو      هاي سياسي و سفارتخانه اعضاي هيئت. دهند تشكيل مي

هـاي ايـران در     هاي سياسي و سفارتخانه عضو هيئت شوند اما ايرانيان جامعه مورد سرشماري محسوب نمي
  .آيند خارج از كشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماري به حساب مي

  
 خانوار معمولي

خـرج   كنند، با يكديگر هم شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مي خانوار معمولي از چند نفر تشكيل مي
  .تواند يك نفره باشد در مواردي خانوار معمولي مي. خورند يهستند و معموالً با هم غذا م

  
 خانوار معمولي ساكن

شده از مصـالح سـخت و نيـز چـادر ثابـت،        هاي محل سكونت ساخته مكان( خانواري كه در اقامتگاه ثابت
  .شود ناميده مي »خانوار معمولي ساكن«سكونت دارد، ) … آلونك، كپر و

  
 خانوار معمولي غير ساكن

ناميـده   »خـانوار معمـولي غيـر سـاكن    «واري كه در زمان سرشماري در اقامتگاه ثابتي سكونت نـدارد،  خان
  :گيرد اين دسته از خانوارها سه گروه زير را در بر مي. شود مي
ها در سرپناه  برند و يا در خارج شهرها و آبادي سر مي هخانوارهايي كه در زمان سرشماري در كوچ ب  -۱

 .نندك قابل حمل زندگي مي
دهند،  طور مداوم محل زندگي خود را تغيير مي كنند و به خانوارهايي كه در محل ثابتي زندگي نمي -۲

  .ها مانند كولي
 ... ها و ها، زير پل ها، خرابه ها معموالً در پارك خانوارهايي كه محل زندگي مشخصي ندارند و شب -۳

  .كنند بيتوته مي
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 خانوار گروهي

طور عمده داشتن ويژگي  به(دليل دارا بودن شرايط خاص   م يا اغلب آنان بهمجموعه افرادي كه تما
طور مشترك امور زندگي در آن   اند و به اقامتگاه مشتركي را براي سكونت خود انتخاب كرده) مشترك

  .شود كنند خانوار گروهي ناميده مي اقامتگاه را اداره مي
  

 اي خانوار مؤسسه

كننـد   مشترك با هم در يك مؤسسه زندگي مي هاي داشتن هدف يا ويژگي ي افرادي كه به دليل مجموعه
ي محـل سـكونت    ارائـه (، مسئوليت اسـكان  يو آن مؤسسه بنا بر مجوز يا بر اساس مقررات و ضوابط معين

هاي مشخصـي   نمونه. شود اي ناميده مي دارد، خانوار مؤسسه ها را برعهده  آن) همراه با خدمات و تسهيالت
  :اي عبارتند از هاي مؤسسهاز خانوار

هـا   هاي دانشجويي كه تحت مديريت يكي از دانشگاه هاي نظامي و انتظامي، خوابگاه ها و پاسگاه پادگان     
  . ... هاي رواني و هاي متأهلين، آسايشگاه جز خوابگاه هشود ب اداره مي

  
 اقامتگاه معمولي

كنـد، مشـروط بـر     جا زندگي مي ن سرشماري در آناقامتگاه معمولي خانوار، محلي است كه خانوار در زما
اقامتگاه معمولي آن دسته از خانوارهاي معمولي ساكن كه در زمـان  . اين كه اقامتگاه ديگري نداشته باشد

  .برند سر مي هجا ب ترين مدت سال را در آن سرشماري بيش از يك اقامتگاه دارند، محلي است كه بيش
  

 )شهري  نقطه(شهر 
  .ر، هر يك از نقاط جغرافيايي است كه داراي شهرداري باشدمنظور از شه

  
  )نقطه روستايي(آبادي 
اي است واقع در يك دهستان، با حدود ثبتي يا عرفي مستقل و خارج از محدوده شهرها يا آبادي  محدودهآبادي 

آبادي . اي نام خاصي استديگر كه به دليل وجود فعاليت انسان در تمام يا بخشي از آن، قابل تشخيص و معموالً دار
شود و شامل اراضي كشاورزي و يا غير كشاورزي و اماكن محل فعاليت يا سكونت  يك نقطه جغرافيايي محسوب مي

  .آبادي ممكن است يك ده، يك مزرعه، يك مكان، يك معدن و امثال آن باشد. انسان است
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 جمعيت ساكن در نقاط شهري

هاي بخـش، شهرسـتان، اسـتان يـا كشـور،        در هر يك از محدودهمنظور از جمعيت ساكن در نقاط شهري 
جمعيت تمامي شهرهايي است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر شهر، عبارت است از مجمـوع  

اي و گروهـي كـه اقامتگـاه معمـولي آنـان در زمـان        تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن، مؤسسه
  .سرشماري در آن شهر واقع است

  
 جمعيت ساكن در نقاط روستايي

هاي دهستان، بخش، شهرسـتان، اسـتان     منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از محدوده
هايي است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيـت هـر آبـادي، عبـارت      يا كشور، جمعيت تمامي آبادي

اي و گروهـي كـه اقامتگـاه معمـولي      مؤسسهاست از مجموع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولي ساكن، 
  .آنان در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است

  
 جمعيت غير ساكن

هـاي شهرسـتان، اسـتان يـا كشـور، جمعيـت تمـامي         منظور از جمعيت غير ساكن در هر يك از محدوده
  .اند خانوارهاي معمولي غير ساكني است كه در همان محدوده سرشماري شده

  
 سن

  .هاي كاملي است كه از زمان تولد فرد گذشته است سن، تعداد سال منظور از
  

 باسواد

اي را بخواننـد و بنويسـند خـواه مـدرك      توانند به فارسي يا به هر زبان ديگـري مـتن سـاده    افرادي كه مي
  . شود رسمي داشته يا نداشته باشند باسواد تلقي مي

آموزي نيز باسـواد بـه حسـاب     آموزان نهضت سواد وادمحصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدايي و س  همه
  .    آيند مي
  

  واحد مسكوني معمولي
به منظور ...) آجر، سيمان، سنگ، چوب، خشت و (هاي مسكوني كه از مصالح سخت  آن دسته از مكان

  . آيد سكونت ساخته شده است، واحد مسكوني معمولي به حساب مي
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  نحوه تصرف محل سكونت خانوار
بندي زير گردآوري  سرشماري، اطالع مربوط به نحوه تصرف محل سكونت خانوار، در قالب طبقهدر اين 

  :شده است
اين نوع نحوه تصرف مربوط به خانوارهايي است كه مالك زمين  ):زمين و بنا(ملكي عرصه و اعيان 

  .واحد مسكوني خود هستند) اعيان(و بناي ) عرصه(
مالك بناي محل سكونت خود باشد ولي صاحب زمين آن نباشد،  چه خانواري چنان ):بنا(ملكي اعيان 

  .آيد نحوه تصرف، ملكي اعيان به حساب مي
اجاره، رهن يا اجاره همراه با (اي  به صورت اجارهخانوارهايي كه محل سكونت خود را  :استيجاري

پردازند، نحوه تصرف  ميكه به صورت نقدي و يا غير نقدي  اعم از اين اند، در اختيار گرفته )پرداخت وديعه
  .شود اي منظور مي ها اجاره آن

اين گونه نحوه تصرف، مربوط به خانوارهايي است كه محل سكونت خود را در مقابل  :در برابر خدمت
  .طور ماهانه بپردازند اند، حتي اگر مبلغي هم به كار يك يا چند نفر از اعضاي خانوار تصرف كرده

ت خود را به طور رايگان در اختيار دارد و در ازاي استفاده از آن، چيزي خانواري كه محل سكون: رايگان
  .شود بندي مي پردازد، در اين گروه طبقه نمي) نقدي يا غير نقدي(

يك از موارد پنجگانه فوق قابل انطباق نيست، در اين  نحوه تصرف محل سكونت خانواري كه با هيچ: ساير
  .گيرد گروه قرار مي

  
  واحد مسكونيمساحت زيربناي 

منظور از مساحت زيربناي واحد مسكوني، مجموع سطوح ساخته شده مسقف در بناي واحد مسكوني از 
  .است... خانه، پستو و  قبيل اتاق، آشپزخانه، حمام، توالت، انباري، صندوق

در واحدهاي مسكوني آپارتماني منظور از مساحت زيربنا، مساحت زيربناي خالص آپارتمان بدون در 
در اين گونه واحدها فضاهاي است، ...) پاركينگ، پيلوت، راهرو يا راه پله مشترك و (ر گرفتن مشاعات نظ

  .شود مستقل مربوط به آپارتمان، حتي اگر بيرون آن واقع باشد، مانند انباري، در مساحت زيربنا منظور مي
هروها، راه پله، در واحدهاي مسكوني غير آپارتماني، مساحت تمام سطوح ساخته شده شامل را

  .شود در محاسبه مساحت زيربنا منظور مي... خرپشته و 
هاي مرتبط با كشاورزي  در مناطق روستايي، فضاهايي كه در محل سكونت خانوار به منظور فعاليت

... بيني شده است، مانند انبار وسايل كشاورزي، طويله، كاهداني و  يا نگهداري و پرورش دام و طيور پيش
  .شود زيربناي واحد مسكوني منظور نمي در مساحت
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  اسكلت
بناي ...) ها و تيرها و  ها يا ستون پايه(منظور از اسكلت بناي واحد مسكوني، مجموعه متصل نگهدارنده 

  :گيرند واحدهاي مسكوني از نظر نوع اسكلت در يكي از سه گروه زير قرار مي. واحد مسكوني است
كار رفته  هاي به تيرآهن ،در اين شيوه ساخت. آهن برپا شده استاين نوع اسكلت با تير  :اسكلت فلزي

  .كند به يكديگر متصل شده و اسكلتي يكپارچه را تشكيل داده است كه بار بنا را تحمل مي
ساخته شده ) آرماتور و ميلگردبتون همراه با (در اين روش ساخت اسكلت بنا از بتون آرمه  :بتون آرمه

  .كند را تحمل مي است و اين اسكلت بار بنا
يك از دو مورد فوق مطابقت ندارند در اين گروه قرار  ها با هيچ واحدهاي مسكوني كه اسكلت آن :ساير

  .گيرند مي
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 به كار رفته در اين نشريه هاي شاخص

  
  

  افزايش مطلق دوره
ا واحد تغيير تعداد جمعيت ي افزايش مطلق جمعيت يا واحد مسكوني معمولي در يك دوره عبارت است از

  :آيد مسكوني معمولي در طي آن دوره و از رابطه زير به دست مي
  
  
  
  
  
  

  افزايش نسبي دوره
  :آيد واحد مسكوني معمولي در يك دوره از رابطه زير به دست مي افزايش نسبي جمعيت يا

  
  
  
  

۱۰۰ ×  
  
  
  
  

  جمعيتساالنه متوسط رشد 
   :اسبه شده استجمعيت با استفاده از رابطه زير محساالنه رشد  متوسط
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جمعيت يا واحد مسكوني تعداد 
دورهانتهاي معمولي در   

 

- 

جمعيت يا واحد تعداد 
مسكوني معمولي در 

دورهابتداي   

 

افزايش مطلق جمعيت يا واحد 
 = مسكوني معمولي در دوره

- 
تعداد جمعيت يا واحد مسكوني 

ولي در انتهاي دورهمعم  

 

 تعداد جمعيت يا واحد مسكوني معمولي در ابتداي دوره
 

افزايش نسبي جمعيت 
يا واحد مسكوني 
 معمولي در دوره

= 

تعداد جمعيت يا واحد مسكوني 
 معمولي در ابتداي دوره
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  : در اين رابطه
Pn :جمعيت انتهاي دوره  
Po :جمعيت ابتداي دوره  
r : رشد ساالنه جمعيت متوسط  
n :برحسب سالي دوره فاصله زماني بين ابتدا و انتها  
  

  بعد خانوارمتوسط 
كـل  تقسيم تعداد جمعيت بـه تعـداد   و از  متوسط تعداد افراد در خانواربعد خانوار عبارت است از متوسط 

  .حاصل مي شود خانوار
  

  بعد خانوارتوسط م=                                                                                                        
  

  باسوادي ميزان
  .شود تركه به صورت درصد بيان مي ساله و بيش ۶عبارت است از نسبت تعداد افراد باسواد به جمعيت 

  
  

  باسوادي ميزان= ×                                         ۱۰۰            
  

  
  

  جمعيتنسبي تراكم 
 در هر كيلومتر مربع ازجمعيت يك منطقه اد افراد متوسط تعدجمعيت عبارت است از نسبي تراكم 

  .مساحت آن منطقه
  
  

  تراكم جمعيت=                                                                                                       
  
  

  جمعيت
 تعداد خانوار

 جمعيت باسواد 
 

تر ساله و بيش ۶جمعيت   

  جمعيت
 )مربع كيلومتر(مساحت 
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  ميزان شهرنشيني
  .كشور لعبارت است از نسبت تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري به جمعيت ك

  
  ميزان شهرنشيني=                                      ×           ۱۰۰                                                 
  
  

  نسبت جنسي
  . شود نسبت جنسي عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان كه به صورت درصد بيان مي

  
  نسبت جنسي  

  .تعداد زنان است F تعداد مردان و Mكه در آن، 
 

 

  مساحت زيربنامتوسط 
  :با استفاده از رابطه زير محاسبه شده است مساحت زيربنامتوسط 

  

H

xh y
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y y 


  مساحت زيربنامتوسط  1

  : در اين رابطه
hy : تعداد واحدهاي مسكوني معمولي طبقهi ام  
n : در مساحت زيربنابندي انجام شده  گروهتعداد  

yx :طبقه  متوسط مساحت زيربنايi ام  
H :واحدهاي مسكوني معموليكل  دتعدا   

  جمعيت ساكن در نقاط شهري 
 جمعيت كل كشور

۱۰۰
F

M



  ۲۳                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

)۱(۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي   سال درتغييرات جمعيت  -۱
 

 جمعيت سال
 )۲( افزايش دوره

  متوسط رشد
 مطلق )درصد(ساالنه  

  نسبي
 )درصد(

  كل
۱۳۸۵  ..................................................   ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۱۰۴۴۰۲۹۴ ۴/۱۷ ۶۲/۱ 
۱۳۹۰  ..................................................    ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۴۶۵۳۸۸۷ ۶/۶ ۲۹/۱ 

  نقاط شهري
۱۳۸۵  ..................................................   ۴۸۲۵۹۹۶۴ ۱۱۴۴۲۱۷۵ ۱/۳۱ ۷۴/۲ 

۱۳۹۰  ..................................................    ۵۳۶۴۶۶۶۱ ۵۳۸۶۶۹۷ ۱۱/۱۶ ۲/۱۴ 

  نقاط روستايي
۱۳۸۵  ..................................................   ۲۲۱۳۱۱۰۱ ۸۹۵۱۹۲ - ۹/۳- ۴۰/۰- 

۱۳۹۰  ..................................................   ۲۱۴۴۶۷۸۳ ۶۸۴۳۱۸ - ۱/۳ - ۶۳/۰ - 
  .جمعيت غير ساكن در جمعيت كل لحاظ شده است) ۱(
ساله  ۵مربوط به دوره ۱۳۹۰و  در سال ۱۳۷۵ـ  ۸۵ساله  ۱۰مربوط به دوره  ۱۳۸۵در سال  نسبي دورهو افزايش مطلق  )۲(

  است ۱۳۸۵ـ  ۹۰
  

   



  ۲۴                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي   جمعيت در سالـ  ۱

 
  

۱۳۷۵-۸۵و  ۱۳۸۵ - ۹۰: جمعيت  متوسط رشد ساالنهـ  ۲
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  ۲۵                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

   ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ هاي سال در نقاط شهري و روستايي به تفكيكهاي جمعيتي  گزيده شاخص -۲

 سال

 جمعيت

 )۱(خانوار
  متوسط

 مرد و زن بعد خانوار 
مرد 

 )درصد(
زن 

 )درصد(

      كل 

۱۳۸۵  .........................................   ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۹/۵۰ ۱/۴۹ ۱۷۵۰۱۷۷۱ ۰۳/۴ 

۱۳۹۰  .........................................    ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۵۰/۴ ۴۹/۶ ۲۱۱۸۵۶۴۷ ۳/۵۵ 

       نقاط شهري

۱۳۸۵   ........................................   ۴۸۲۵۹۹۶۴ ۹/۵۰ ۱/۴۹ ۱۲۴۰۵۵۸۴ ۸۹/۳ 

۱۳۹۰  .........................................    ۵۳۶۴۶۶۶۱ ۵۰/۴ ۴۹/۶ ۱۵۴۲۷۸۴۸ ۴۸/۳ 

       نقاط روستايي

۱۳۸۵   ........................................   ۲۲۱۳۱۱۰۱ ۸/۵۰ ۲/۴۹ ۵۰۷۴۸۶۶ ۳۶/۴ 

۱۳۹۰  .........................................    ۲۱۴۴۶۷۸۳ ۵۰/۶ ۴۹/۴ ۵۷۴۴۶۱۴ ۷۳/۳ 

 .تعداد خانوارهاي غيرساكن در خانوارهاي كل منظور شده است) ۱(
  
  

   



  ۲۶                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  دين در سال به تفكيكجمعيت  -۳

  شرح
  

۱۳۸۵  
  

۱۳۹۰  

 ۷۵۱۴۹۶۶۹  ۷۰۴۹۵۷۸۲    ..........................................  جمع       

 ۷۴۶۸۲۹۳۸  ۷۰۰۹۷۷۴۱    ....................................................  لمانمس

 ۱۱۷۷۰۴  ۱۰۹۴۱۵    ....................................................  مسيحي

 ۸۷۵۶  ۹۲۵۲    ......................................................  كليمي

 ۲۵۲۷۱  ۱۹۸۲۳    ....................................................  زرتشتي

 ۴۹۱۰۱  ۵۴۲۳۴     ..........................................................  ساير

 ۲۶۵۸۹۹  ۲۰۵۳۱۷    ..............................................  اظهار نشده

  

  
  ۱۳۹۰  دين در سال به تفكيكجمعيت توزيع نسبي  -۳

 

 

مسلمان% ۹۹.۴

مسلمان غير۰.۳%
اظهار نشده% ۰.۳

مسلمان

مسلمانغير

اظهارنشده



  ۲۷                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ هاي در سال وضع تابعيت به تفكيكجمعيت   -۴

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  تابعيت

 ۷۵۱۴۹۶۶۹  ۷۰۴۹۵۷۸۲    ...............................................................................  كل     

 ۷۳۴۶۱۴۷۴  ۶۸۹۰۱۱۵۴    ..............................................................................................  ايران
 ۱۴۵۲۵۱۳  ۱۲۱۱۱۷۱    ......................................................................................  افغانستان

 ۵۱۵۰۶  ۴۴۰۹۴      ..............................................................................................  عراق
 ۱۷۷۳۱  ۱۵۴۵۵    ........................................................................................  پاكستان

 ۱۶۳۹  ۸۸۶    .............................................................................................  تركيه
 ۲۴۲۹۰  ۳۲۴۱۰    ................................................................................  ساير كشورها

 ۱۴۰۵۱۶  ۲۹۰۶۱۲    ...................................................................................  اظهار نشده

  
  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  در سال هاي سني گروه به تفكيكجمعيت  -۵

 سن
١٣٩٠  ١٣٨٥ 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
 ۱۰۰ ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۱۰۰ ۷۰۴۹۵۷۸۲    ...........................  جمع     

 ۲۹/۸ ۶۲۳۲۵۵۲ ۷۵/۷ ۵۴۶۳۹۷۸   ..........................  ساله ۰ – ۴
 ۵۳/۷ ۵۶۵۷۷۹۱ ۸۱/۷ ۵۵۰۹۰۵۷   ..........................  ساله ۵ – ۹

 ۵۵/۷ ۵۶۷۱۴۳۵ ۵۲/۹ ۶۷۰۸۵۹۴   .....................  ساله ۱۰ – ۱۴
 ۷۹/۸ ۶۶۰۷۰۴۳ ۳۸/۱۲ ۸۷۲۶۷۶۱   .....................  ساله ۱۵ – ۱۹
 ۲۰/۱۱ ۸۴۱۴۴۹۷ ۷۸/۱۲ ۹۰۱۱۴۲۲   .....................  ساله ۲۰ – ۲۴
 ۵۴/۱۱ ۸۶۷۲۶۵۴ ۲۵/۱۰ ۷۲۲۴۹۵۲   .....................  ساله ۲۵ – ۲۹
 ۲۸/۹ ۶۹۷۱۹۲۴ ۸۸/۷ ۵۵۵۳۵۳۱   .....................  ساله ۳۰ – ۳۴
 ۴۱/۷ ۵۵۷۱۰۱۸ ۹۸/۶ ۴۹۲۱۱۲۴   .....................  ساله ۳۵ – ۳۹
 ۵۳/۶ ۴۹۰۶۷۴۹ ۸۰/۵ ۴۰۸۹۱۵۸   .....................  ساله ۴۰ – ۴۴
 ۳۶/۵ ۴۰۳۰۴۸۱ ۰۰/۵ ۳۵۲۲۷۶۱   .....................  ساله ۴۵ – ۴۹
 ۶۹/۴ ۳۵۲۷۴۰۸ ۹۱/۳ ۲۷۵۵۴۲۰   .....................  ساله ۵۰ – ۵۴
 ۵۷/۳ ۲۶۸۰۱۱۹ ۶۸/۲ ۱۸۸۷۹۸۱   .....................  ساله ۵۵ – ۵۹
 ۴۸/۲ ۱۸۶۲۹۰۷ ۰۸/۲ ۱۴۶۴۴۵۲   .....................  ساله ۶۰ – ۶۴
 ۷۹/۱ ۱۳۴۳۷۳۱ ۷۰/۱ ۱۱۹۷۵۵۰   .....................  ساله ۶۵ – ۶۹
 ۴۹/۱ ۱۱۱۹۹۶۸ ۵۹/۱ ۱۱۱۹۳۱۸   .....................  ساله ۷۰ – ۷۴
 ۲۲/۱ ۹۱۳۵۳۱ ۹۸/۰ ۶۹۴۱۲۲   .....................  ساله ۷۵ – ۷۹
 ۲۲/۱ ۹۱۹۵۳۹ ۹۲/۰ ۶۴۵۶۰۱   ...............تر  ساله و بيش ۸۰

  ۰۶/۰  ۴۶۳۲۲  ـ ـ    ..............................  نامشخص
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  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ يها سال در رانيا تيجمع يسن يها هرم سهيمقاـ  ۴
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نقاط شهري و  به تفكيكبر حسب جنس  و جمعيت باسواد تر ساله و بيش ۶جمعيت  - ۶
 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵  هاي در سالوستايي ر

  سال
   جمعيت باسواد  تر  ساله و بيش ٦جمعيت 

  زن  مرد  رد و زنم  زن  مرد  مرد و زن
              )۱(كل

١٣٨٥  ........................   ۶۳۹۲۰۱۵۷ ۳۲۴۹۴۲۲۰ ۳۱۴۲۵۹۳۷ ۵۴۰۸۲۱۸۴ ۲۸۸۳۵۳۵۹ ۲۵۲۴۶۸۲۵ 
١٣٩٠  ........................    ۶۷۶۸۱۸۷۶ ۳۴۰۷۹۸۳۳ ۳۳۶۰۲۰۴۳ ۵۷۳۶۱۶۸۲ ۳۰۱۲۶۱۲۰ ۲۷۲۳۵۵۶۲ 

              شهري
١٣٨٥  .......................   ۴۳۹۶۳۴۶۶ ۲۲۳۷۲۵۳۰ ۲۱۵۹۰۹۳۶ ۳۹۰۹۶۱۶۵ ۲۰۶۲۴۸۳۱ ۱۸۴۷۱۳۳۴ 
١٣٩٠  .......................    ۴۸۶۰۹۲۲۸ ۲۴۴۴۲۱۰۷ ۲۴۱۶۷۱۲۱ ۴۳۰۴۷۹۷۱ ۲۲۳۵۸۱۹۶ ۲۰۶۸۹۷۷۵ 

              روستايي
١٣٨٥  ........................    ۱۹۸۶۵۰۰۹ ۱۰۰۷۵۲۹۸ ۹۷۸۹۷۱۱ ۱۴۹۳۸۹۴۳ ۸۱۸۳۳۴۸ ۶۷۵۵۵۹۵ 
١٣٩٠  ........................    ۱۹۰۲۳۲۹۴ ۹۶۱۲۴۸۷ ۹۴۱۰۸۰۷ ۱۴۲۸۶۷۳۳ ۷۷۵۲۴۴۷ ۶۵۳۴۲۸۶ 

  .جمعيت غير ساكن در جمعيت كل كشور منظور شده است) ۱(
  

 بر حسب جنسباسواد  تر ساله و بيش ۶جمعيت ـ  ۵
 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵در كل كشور 
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  ۳۰                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 بر حسب جنس باسواد تر ساله و بيش ۶جمعيت ـ  ۶
 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵در نقاط شهري 

  
  

 بر حسب جنس باسواد تر ساله و بيش ۶جمعيت ـ  ۷
  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵در نقاط روستايي 
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  ۳۱                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

ـ  معمولي و گروهي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي به تفكيك خانوارهاي -۷  رف نحوه تص
  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵ هاي محل سكونت در سال

  نحوه تصرف
١٣٩٠  ١٣٨٥  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 ۱۰۰ ۲۱۰۴۹۹۳۴ ۱۰۰ ۱۷۳۵۹۵۷۶    ........................................  كل     
 ۵۶/۴ ۱۱۸۷۵۰۰۳ ۶۳/۴ ۱۱۰۱۳۲۳۵    ................  ملكي عرصه و اعيان 

 ۶/۳ ۱۳۱۷۲۸۱ ۴/۵  ۷۸۱۰۶۵    ................................  ملكي اعيان
 ۲۶/۶ ۵۶۰۷۳۱۴ ۲۲/۹ ۳۹۸۱۵۴۹    ..................................  استيجاري

 ۱/۶ ۳۳۲۸۰۸ ۲/۱ ۳۷۰۸۵۶    ..........................  در برابر خدمت
 ۷/۵ ۱۵۸۵۲۲۱ ۵/۳ ۹۱۴۴۲۴    .........................................رايگان

 ۰/۹ ۱۸۰۷۶۳ ۰/۶ ۱۰۳۳۲۹    ............................................  ساير
 ۰/۷ ۱۵۱۵۴۴ ۱/۱ ۱۹۵۱۱۸    ................................  اظهار نشده

 ۱۰۰ ۱۵۳۸۶۵۲۵ ۱۰۰ ۱۲۳۶۴۶۴۷    ..................................  شهري     
 ۴۹/۲ ۷۵۷۲۷۸۵ ۵۶/۸ ۷۰۲۷۷۵۴    ................  ملكي عرصه و اعيان 

 ۷/۴ ۱۱۳۱۱۸۳ ۵/۴ ۶۶۸۵۷۲    ................................  ملكي اعيان
 ۳۳/۲ ۵۱۰۵۹۰۶ ۲۹/۰ ۳۵۸۶۳۷۹    ..................................  استيجاري

 ۱/۶  ۲۴۴۹۱۱ ۲/۱ ۲۶۲۰۰۲    ..........................  در برابر خدمت
 ۷/۰ ۱۰۸۲۳۲۳ ۴/۹ ۶۰۸۱۴۳    .........................................رايگان

 ۰/۹ ۱۴۲۰۸۷ ۰/۶ ۷۵۲۳۸    ............................................  ساير
 ۰/۷ ۱۰۷۳۳۰ ۱/۱ ۱۳۶۵۵۷    ................................  اظهار نشده

 ۱۰۰ ۵۶۶۳۴۰۹ ۱۰۰ ۴۹۹۴۹۲۹    ................................روستايي    
 ۷۶/۰ ۴۳۰۲۲۱۸ ۷۹/۸ ۳۹۸۵۴۸۱    ................  ملكي عرصه و اعيان 

 ۳/۳ ۱۸۶۰۹۸ ۲/۳ ۱۱۲۴۹۲    ................................  ملكي اعيان
 ۸/۹ ۵۰۱۴۰۸ ۷/۹ ۳۹۵۱۷۰    ..................................  استيجاري

 ۱/۶ ۸۷۸۹۷ ۲/۲ ۱۰۸۸۵۳    ..........................  در برابر خدمت
 ۸/۹ ۵۰۲۸۹۸ ۶/۱ ۳۰۶۲۸۰    .........................................رايگان

 ۰/۷ ۳۸۶۷۶ ۰/۶ ۲۸۰۹۱    ............................................  ساير
 ۰/۸ ۴۴۲۱۴ ۱/۲ ۵۸۵۶۱    ................................  اظهار نشده

  



  ۳۲                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

ك توزيع نسبي خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي به تفكيـ  ۸
 ۱۳۹۰ نحوه تصرف محل سكونت در سال

 
 
 
 
 

  
  

 

 
    

ملكي عرصه و  
اعيان   

۵۶/۴%

ملكي اعيان  
۶/۳%

استيجاري  
۲۶/۶%

در برابر خدمت  
۱/۶%

رايگان  
۷/۵%

ساير 
۰/۹% اظهار نشده 

۰/۷%



  ۳۳                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 در نقاطدر واحدهاي مسكوني معمولي ساكن توزيع نسبي خانوارهاي معمولي و گروهي ـ  ۹
 ۱۳۹۰ به تفكيك نحوه تصرف محل سكونت در سالشهري 

  
در نقاط توزيع نسبي خانوارهاي معمولي و گروهي ساكن در واحدهاي مسكوني معمولي ـ  ۱۰

  ۱۳۹۰ به تفكيك نحوه تصرف محل سكونت در سالتايي روس
  

  

ملكي عرصه و  
اعيان   

۴۹/۲%

ملكي اعيان  
۷/۴%

استيجاري  
۳۳/۲%

در برابر خدمت  
۱/۶%

رايگان  
۷/۰%

ساير 
۰/۹%

اظهار نشده 
۰/۷%

ملكي عرصه و  
اعيان   

۷۶/۰%

ملكي اعيان  
۳/۳%

استيجاري  
۸/۹%

در برابر خدمت  
۱/۶%

رايگان  
۸/۹%

ساير 
۰/۷% اظهار نشده 

۰/۸%



  ۳۴                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي   سال واحدهاي مسكوني معمولي درتغييرات  -۸

 سال
واحدهاي مسكوني 

 )۱(معمولي

 )۲(افزايش دوره

 مطلق
  نسبي

 )درصد(
     كل

١٣٨٥  .............................................  
١٣٩٠  ............................................. 

۱۵۸۵۹۹۲۶ ۵۰۸۹۸۱۴ ۳/۴۷ 
۱۹۹۵۴۷۰۸ ۴۰۹۴۷۸۲ ۸/۲۵ 

     نقاط شهري
١٣٨٥ ............................................  
١٣٩٠  ............................................. 

۱۱۴۳۱۸۸۰ ۴۵۱۸۱۵۰ ۴/۶۵ 
۱۴۷۸۲۱۱۴ ۳۳۵۰۲۳۴  ۳/۲۹ 

     نقاط روستايي
١٣٨٥ ............................................  
١٣٩٠  ............................................. 

۴۴۲۸۰۴۶ ۵۷۱۶۶۴ ۸/۱۴ 

۵۱۷۲۵۹۴ ۷۴۴۵۴۸ ۸/۱۶ 
  .باشد هاي دوم مي اطالع مربوط به تعداد واحدهاي مسكوني معمولي بدون احتساب واحدهاي خالي از سكنه و اقامتگاه )۱(
 ساله ۵مربوط به دوره ۱۳۹۰و  در سال ۱۳۷۵ـ  ۸۵ ساله ۱۰مربوط به دوره ۱۳۸۵در سال  نسبي دورهو افزايش مطلق  )۲(

  .است ۱۳۸۵ـ  ۹۰
  
  
 

  ۱۳۹۰   سال واحدهاي مسكوني معمولي درتوزيع نسبي ـ  ۱۱

    

نقاط شهري
%۷۴/۱

نقاط روستايي
%۲۵/۹



  ۳۵                                                  ۱۳۹۰نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  در سال نوع اسكلت بنا ه تفكيكبواحدهاي مسكوني معمولي  - ۹

  اسكلتوع ن
۱۳۸۵  ۱۳۹۰  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 ۱۰۰ ۱۹۹۵47۰۸ ۱۰۰ ۱۵۸۵۹۹26    .........................................  كل     

 2۵/۹ ۵۱77۹7۸ 2۵/7 4۰۸۰6۵۸    ................................................  فلزي 

 ۱۸/2 ۳6۳۵6۰۵ ۱2/۰ ۱۹۰۸۳4۱    .........................................  بتون آرمه

 ۵۵/۰ ۱۰۹67۰۱۸ 6۱/2 ۹7۰۹7۱4    ..................................................  ساير

 ۰/۹ ۱۷۴۱۰۷ ۱/۰ ۱6۱2۱۳    ......................................  اظهار نشده

 ۱۰۰ ۱47۸2۱۱4 ۱۰۰ ۱۱4۳۱۸۸۰    ....................................  شهري     

 ۳۱/7 46۸6۹7۰ ۳۳/۱ ۳7۸۹۱۰6    ................................................  فلزي 
 2۰/7 ۳۰6۱۵۵۱ ۱4/۵ ۱6۵6۸7۸    .........................................  بتون آرمه

 46/6 6۸۹4۱۳۱ ۵۱/2 ۵۸۵4۰6۵    ..................................................  ساير
 ۰/۹ ۱۳۹462 ۱/2 ۱۳۱۸۳2    ......................................  اظهار نشده

 ۱۰۰ ۵۱72۵۹4 ۱۰۰ 442۸۰46    .................................  روستايي    

 ۹/۵ 4۹۱۰۰۸ 6/6 2۹۱۵۵2    ................................................  فلزي 
 ۱۱/۱ ۵74۰۵4 ۵/7 2۵۱464    .........................................  بتون آرمه

 7۸/7 4۰72۸۸7 ۸7/۱ ۳۸۵۵64۹    ..................................................  ساير
 ۰/7 ۳464۵ ۰/7 2۹۳۸۱    ......................................  اظهار نشده

  

  

  

  

  

  
   



  ۳۶                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 ۱۳۹۰توزيع نسبي واحدهاي مسكوني معمولي به تفكيك نوع اسكلت بنا در سال ـ  ۱۲
 
 
 
 

  

  
  
  

   

فلزي  
۲۵/۹%

بتون آرمه  
۱۸/۲%

ساير 
۵۵/۰%

اظهار نشده 
۰/۹%



  ۳۷                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 ۱۳۹۰توزيع نسبي واحدهاي مسكوني معمولي شهري به تفكيك نوع اسكلت بنا در سالـ  ۱۳

  

 
 يكبه تفكروستايي توزيع نسبي واحدهاي مسكوني معمولي ـ  ۱۴

  ۱۳۹۰ نوع اسكلت بنا در سال

  

فلزي  
۳۱/۷%

بتون آرمه  
۲۰/۷%

ساير 
۴۶/۶%

اظهار نشده 
۰/۹%

فلزي  
۹/۵% بتون آرمه  

۱۱/۱%

ساير 
۷۸/۷%

اظهار نشده 
۰/۷%



  ۳۸                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

   ۱۳۹۰و  )۱(۱۳۸۵هاي در سال به تفكيك استان متوسط رشد ساالنهو جمعيت  -۱۰

 متوسط رشد  ١٣٩٠  ١٣٨٥  نام استان
  )درصد( ساالنه

 ۲۹/۱ ۷۵۱۴۹۶۶۹  ۷۰۴۹۵۷۸۲  ...................................................  كل    
 ۶۶/۰ ۳۷۲۴۶۲۰  ۳۶۰۳۴۵۶   .....................................  آذربايجان شرقي  
 ۴۰/۱ ۳۰۸۰۵۷۶  ۲۸۷۳۴۵۹   ......................................  آذربايجان غربي  

 ۳۳/۰ ۱۲۴۸۴۸۸  ۱۲۲۸۱۵۵   ......................................................  اردبيل  
 ۳۷/۱ ۴۸۷۹۳۱۲  ۴۵۵۹۲۵۶   ....................................................  اصفهان  

 ۰۴/۳ ۲۴۱۲۵۱۳  ۲۰۷۶۹۹۱    ............................................................  البرز
 ۴۳/۰ ۵۵۷۵۹۹  ۵۴۵۷۸۷   .........................................................  ايالم  

 ۱۱/۳ ۱۰۳۲۹۴۹  ۸۸۶۲۶۷   ......................................................  بوشهر  
 ۴۴/۱ ۱۲۱۸۳۳۹۱  ۱۱۳۴۵۳۷۵   .......................................................  تهران  

 ۸۶/۰ ۸۹۵۲۶۳  ۸۵۷۹۱۰   ............................  چهارمحال و بختياري  
 ۸۱/۰ ۶۶۲۵۳۴  ۶۳۶۴۲۰   .......................................  خراسان جنوبي  
 ۴۰/۱ ۵۹۹۴۴۰۲  ۵۵۹۳۰۷۹   .......................................  خراسان رضوي  
 ۳۵/۱ ۸۶۷۷۲۷  ۸۱۱۵۷۲   .......................................  خراسان شمالي  

 ۱۷/۱ ۴۵۳۱۷۲۰  ۴۲۷۴۹۷۹   .................................................  خوزستان  
 ۰۴/۱ ۱۰۱۵۷۳۴  ۹۶۴۶۰۱   ......................................................  زنجان  
 ۳۷/۱ ۶۳۱۲۱۸  ۵۸۹۷۴۲   .....................................................  سمنان  

 ۰۵/۱ ۲۵۳۴۳۲۷  ۲۴۰۵۷۴۲   .............................  سيستان و بلوچستان  
 ۱۷/۱ ۴۵۹۶۶۵۸  ۴۳۳۶۸۷۸   .......................................................  فارس  
 ۰۰/۱ ۱۲۰۱۵۶۵  ۱۱۴۳۲۰۰   ......................................................  قزوين  

 ۹۳/۱ ۱۱۵۱۶۷۲  ۱۰۴۶۷۳۷   ............................................................  قم  
 ۷۳/۰ ۱۴۹۳۶۴۵  ۱۴۴۰۱۵۶   .................................................  كردستان  

 ۰۷/۲ ۲۹۳۸۹۸۸  ۲۶۵۲۴۱۳   ......................................................  كرمان  
 ۶۹/۰ ۱۹۴۵۲۲۷  ۱۸۷۹۳۸۵   ..................................................  كرمانشاه  

 ۷۶/۰ ۶۵۸۶۲۹  ۶۳۴۲۹۹   .............................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۹۰/۱ ۱۷۷۷۰۱۴  ۱۶۱۷۰۸۷   ....................................................  گلستان  
 ۶۲/۰ ۲۴۸۰۸۷۴  ۲۴۰۴۸۶۱   ......................................................  گيالن  

 ۴۴/۰ ۱۷۵۴۲۴۳  ۱۷۱۶۵۲۷   .....................................................رستان  ل
 ۰۲/۱ ۳۰۷۳۹۴۳  ۲۹۲۲۴۳۲   ..................................................  مازندران  
 ۹۱/۰ ۱۴۱۳۹۵۹  ۱۳۵۱۲۵۷   .....................................................  مركزي  

 ۳۷/۲ ۱۵۷۸۱۸۳  ۱۴۰۳۶۷۴   ..................................................  هرمزگان  
 ۶۴/۰ ۱۷۵۸۲۶۸  ۱۷۰۳۲۶۷   .....................................................  همدان  

 ۶۳/۱ ۱۰۷۴۴۲۸  ۹۹۰۸۱۸    ...........................................................  يزد  

محاسبه شده  ۱۳۹۰ها براساس محدوده سال  نو متوسط رشد ساالنه آ ۱۳۸۵هاي البرز و تهران براي سال  جمعيت استان) ۱(
  .است



  ۳۹                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 )درصد(                       ۱۳۹۰و  )1(۱۳۸۵ هاي در سال توزيع نسبي جمعيت به تفكيك استان -۱۱

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  نام استان

 ۱۰۰  ۱۰۰    ...................................................................   كل         
 ۹۶/۴  ۱۱/۵   .................................................................  آذربايجان شرقي 
 ۱۰/۴  ۰۸/۴   ..................................................................  آذربايجان غربي 

 ۶۶/۱  ۷۴/۱   ..................................................................................  اردبيل 
 ۴۹/۶  ۴۷/۶    ................................................................................   اصفهان

 ۲۱/۳  ۹۵/۲    ...................................................................................... البرز
 ۷۴/۰  ۷۷/۰   .....................................................................................  ايالم 

 ۳۷/۱  ۲۶/۱   ...................................................................................  بوشهر 
 ۲۱/۱۶  ۰۹/۱۶   ...................................................................................  تهران 

 ۱۹/۱  ۲۲/۱   ........................................................  چهارمحال و بختياري 
 ۸۸/۰  ۹۰/۰   ...................................................................  خراسان جنوبي 
 ۹۸/۷  ۹۴/۷   ...................................................................  خراسان رضوي 
 ۱۵/۱  ۱۵/۱   ...................................................................  خراسان شمالي 

 ۰۳/۶  ۰۷/۶   .............................................................................  خوزستان 
 ۳۵/۱  ۳۷/۱   ...................................................................................  زنجان 
 ۸۴/۰  ۸۴/۰   .................................................................................  سمنان 

 ۳۷/۳  ۴۱/۳   .........................................................  سيستان و بلوچستان 
 ۱۲/۶  ۱۵/۶   ...................................................................................  فارس 
 ۶۰/۱  ۶۲/۱   ...................................................................................  قزوين 

 ۵۳/۱  ۴۸/۱   .........................................................................................  قم 
 ۹۹/۱  ۰۴/۲   .............................................................................  كردستان 

 ۹۱/۳  ۷۶/۳   ..................................................................................  كرمان 
 ۵۹/۲  ۶۷/۲   ..............................................................................  كرمانشاه 

 ۸۸/۰  ۹۰/۰   .........................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۳۶/۲  ۲۹/۲   ................................................................................  گلستان 
 ۳۰/۳  ۴۱/۳   ...................................................................................  گيالن 

 ۳۳/۲  ۴۴/۲   .................................................................................  لرستان 
 ۰۹/۴  ۱۴/۴   ............................................................................... مازندران
 ۸۸/۱  ۹۲/۱   .................................................................................  مركزي 

 ۱۰/۲  ۹۹/۱   ..............................................................................  هرمزگان 
 ۳۴/۲  ۴۲/۲   ..................................................................................همدان 

 ۴۳/۱  ۴۱/۱    .......................................................................................  يزد 
  .محاسبه شده است ۱۳۹۰براساس محدوده سال  ۱۳۸۵هاي البرز و تهران براي سال  جمعيت استان فراواني نسبي )۱(

  



  ۴۰                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  
  ۱۳۹۰ سالتوزيع نسبي جمعيت به تفكيك استان در ـ  ۱

  
  

  



  ۴۱                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

   ۱۳۹۰ در سال هاي عمده سني به تفكيك استان سبي جمعيت بر حسب گروهتوزيع ن -۱۲

  )درصد(        

   ١٤تا  ٠  جمع  نام استان
  ساله

 ٦٤تا  ١٥
  ساله

ساله و  ٦٥
  تر بيش

 ۷/۵ ۹/۷۰ ۴/۲۳  ۱۰۰    .............................................  ل ك         
 ۱/۷ ۷/۷۰ ۲/۲۲  ۱۰۰   .........................................  آذربايجان شرقي 
 ۴/۵ ۳/۶۹ ۳/۲۵  ۱۰۰   ..........................................  آذربايجان غربي 

 ۱/۶ ۷/۷۰ ۲/۲۳  ۱۰۰   ..........................................................  اردبيل 
 ۵/۶ ۵/۷۲ ۰/۲۱  ۱۰۰   ........................................................  اصفهان 

 ۸/۴ ۹/۷۳ ۲/۲۱  ۱۰۰    .............................................................. البرز
 ۷/۴ ۹/۷۲ ۴/۲۲  ۱۰۰   .............................................................  ايالم 

 ۹/۳ ۰/۷۲ ۱/۲۴  ۱۰۰   ...........................................................  بوشهر 
 ۱/۶ ۹/۷۳ ۹/۱۹  ۱۰۰   ...........................................................  تهران 

 ۳/۵ ۶/۶۹ ۱/۲۵  ۱۰۰   ................................  چهارمحال و بختياري 
 ۳/۷ ۸/۶۴ ۶/۲۷  ۱۰۰   ...........................................  خراسان جنوبي 
 ۷/۵ ۵/۶۸ ۷/۲۵  ۱۰۰   ...........................................  خراسان رضوي 
 ۳/۵ ۶/۶۷ ۰/۲۷  ۱۰۰   ...........................................  خراسان شمالي 

 ۱/۴ ۵/۶۹ ۴/۲۶  ۱۰۰   .....................................................  خوزستان 
 ۴/۶ ۷/۷۰ ۸/۲۲  ۱۰۰   ...........................................................  زنجان 
 ۶/۶ ۵/۷۱ ۵/۲۱  ۱۰۰   .........................................................  سمنان 

 ۲/۳ ۱/۵۹ ۶/۳۷  ۱۰۰   .................................  سيستان و بلوچستان 
 ۶/۵ ۱/۷۲ ۳/۲۲  ۱۰۰   ...........................................................  فارس 
 ۸/۵ ۹/۷۱ ۴/۲۲  ۱۰۰   ...........................................................  قزوين 

 ۸/۴ ۳/۷۰ ۹/۲۴  ۱۰۰   .................................................................  قم 
 ۶/۵ ۱/۷۱ ۲/۲۳  ۱۰۰   .....................................................  كردستان 

 ۸/۴ ۴/۶۸ ۷/۲۶  ۱۰۰   ..........................................................  كرمان 
 ۸/۵ ۹/۷۲ ۳/۲۱  ۱۰۰   ......................................................  كرمانشاه 

 ۵/۴ ۱/۶۹ ۴/۲۶  ۱۰۰   .................................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۵/۴ ۱/۷۰ ۳/۲۵  ۱۰۰   ........................................................  گلستان 
 ۱/۸ ۳/۷۳ ۶/۱۸  ۱۰۰   ...........................................................  گيالن 

 ۵/۵ ۱/۷۱ ۵/۲۳  ۱۰۰   .........................................................  لرستان 
 ۷/۶ ۶/۷۳ ۶/۱۹  ۱۰۰   .......................................................مازندران 
 ۴/۷ ۱/۷۱ ۴/۲۱  ۱۰۰   .........................................................  مركزي 

 ۹/۳ ۱/۶۷ ۰/۲۹  ۱۰۰   ......................................................  هرمزگان 
 ۸/۶ ۴/۷۱ ۶/۲۱  ۱۰۰   ..........................................................همدان 

 ۱/۶ ۹/۶۸ ۹/۲۴  ۱۰۰    ...............................................................  يزد 

  



  ۴۲                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

   ۱۳۹۰ در سال هاي عمده سني به تفكيك استان توزيع نسبي جمعيت بر حسب گروه -۱۲
 )دنباله(                                                                                                               )  درصد(

   ١٤تا  ٠  جمع  نام استان
  ساله

 ٦٤تا  ١٥
  ساله

ساله و  ٦٥
  تر بيش

 ۴/۵ ۳/۷۲ ۳/۲۲  ۱۰۰  ......................................نقاط شهري         
 ۷/۶ ۱/۷۲ ۱/۲۱  ۱۰۰   ..........................................آذربايجان شرقي  
 ۳/۵ ۱/۷۰ ۱/۲۴  ۱۰۰   ...........................................  آذربايجان غربي  

 ۲/۵ ۶/۷۱ ۱/۲۳  ۱۰۰   ...........................................................  اردبيل  
 ۲/۶ ۰/۷۳ ۸/۲۰  ۱۰۰   .........................................................  اصفهان  

 ۶/۴ ۳/۷۴ ۰/۲۱  ۱۰۰    .................................................................  البرز
 ۲/۴ ۴/۷۳ ۴/۲۲  ۱۰۰   ..............................................................  ايالم  

 ۵/۳ ۷/۷۲ ۸/۲۳  ۱۰۰   ...........................................................  بوشهر  
 ۳/۶ ۱/۷۴ ۵/۱۹  ۱۰۰   ............................................................  تهران  

 ۱/۵ ۴/۷۱ ۵/۲۳  ۱۰۰   .................................  چهارمحال و بختياري  
 ۰/۵ ۲/۶۷ ۴/۲۷  ۱۰۰   ............................................  خراسان جنوبي  
 ۱/۵ ۰/۷۰ ۸/۲۴  ۱۰۰   ............................................  خراسان رضوي  
 ۵/۴ ۲/۷۰ ۳/۲۵  ۱۰۰   ............................................  خراسان شمالي  

  ۱/۴ ۱/۷۱ ۸/۲۴  ۱۰۰   ......................................................  ن  خوزستا
 ۷/۵ ۳/۷۲ ۹/۲۱  ۱۰۰   ...........................................................  زنجان  
 ۹/۵ ۵/۷۲ ۳/۲۱  ۱۰۰   ..........................................................  سمنان  

 ۶/۲ ۹/۶۱ ۲/۳۵  ۱۰۰   ..................................  سيستان و بلوچستان  
 ۴/۵ ۲/۷۳ ۳/۲۱  ۱۰۰   ............................................................  فارس  
 ۷/۴ ۱/۷۳ ۲/۲۲  ۱۰۰   ...........................................................  قزوين  

 ۵/۴ ۴/۷۰ ۱/۲۵  ۱۰۰   .................................................................  قم  
 ۹/۴ ۳/۷۲ ۸/۲۲  ۱۰۰   ......................................................  كردستان  

 ۴/۴ ۳/۷۰ ۲/۲۵  ۱۰۰   ...........................................................  كرمان  
 ۵/۵ ۷/۷۳ ۸/۲۰  ۱۰۰   .......................................................  كرمانشاه  

 ۴/۳ ۸/۷۰ ۸/۲۵  ۱۰۰   ..................................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۴/۴ ۹/۷۱ ۵/۲۳  ۱۰۰   .........................................................  گلستان  
 ۴/۶ ۰/۷۵ ۶/۱۸  ۱۰۰   ...........................................................  گيالن  

 ۴/۵ ۳/۷۲ ۳/۲۲  ۱۰۰   .........................................................  لرستان  
 ۶/۵ ۹/۷۴ ۴/۱۹  ۱۰۰   .......................................................  مازندران  
 ۶/۵ ۵/۷۲ ۹/۲۱  ۱۰۰   ..........................................................  مركزي  

 ۹/۲ ۲/۷۰ ۸/۲۶  ۱۰۰   .......................................................هرمزگان  
 ۳/۶ ۰/۷۳ ۶/۲۰  ۱۰۰   ..........................................................    همدان

 ۴/۵ ۳/۶۹ ۲/۲۵  ۱۰۰    ................................................................  يزد  

  



  ۴۳                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

        ۱۳۹۰ در سال هاي عمده سني به تفكيك استان توزيع نسبي جمعيت بر حسب گروه -۱۲
 )لهدنبا(                                                                                                                ) درصد(

   ١٤تا  ٠  جمع  نام استان
  ساله

 ٦٤تا  ١٥
  ساله

ساله و  ٦٥
  تر بيش

 ۵/۶ ۴/۶۷ ۱/۲۶  ۱۰۰    ...............................  نقاط روستايي         
 ۸/۷ ۶/۶۷ ۶/۲۴  ۱۰۰   ..........................................آذربايجان شرقي  
 ۵/۵ ۲/۶۷ ۳/۲۷  ۱۰۰   ...........................................  آذربايجان غربي  

 ۷/۷ ۹/۶۸ ۴/۲۶  ۱۰۰   ...........................................................  اردبيل  
 ۳/۸ ۶/۶۹ ۱/۲۲  ۱۰۰   .........................................................  اصفهان  

 ۲/۶ ۵/۷۰ ۳/۲۳  ۱۰۰    .................................................................  البرز
 ۵/۵ ۹/۷۱ ۶/۲۲  ۱۰۰   ..............................................................  ايالم  

 ۸/۴ ۵/۷۰ ۷/۲۴  ۱۰۰   ...........................................................  بوشهر  
 ۲/۴ ۸/۷۰ ۹/۲۴  ۱۰۰   ............................................................  تهران  

 ۶/۵ ۰/۶۷ ۴/۲۷  ۱۰۰   .................................  چهارمحال و بختياري  
 ۳/۱۰ ۶/۶۱ ۸/۲۷  ۱۰۰   ............................................  خراسان جنوبي  
 ۳/۷ ۶/۶۴ ۱/۲۸  ۱۰۰   ............................................  خراسان رضوي  
 ۲/۶ ۰/۶۵ ۸/۲۷  ۱۰۰   ............................................  خراسان شمالي  

 ۱/۴ ۵/۶۵ ۳/۳۰  ۱۰۰   ......................................................  خوزستان  
 ۶/۷ ۱/۶۸ ۳/۲۴  ۱۰۰   ...........................................................  زنجان  
 ۶/۹ ۵/۶۸ ۰/۲۲  ۱۰۰   ..........................................................  سمنان  

 ۸/۳ ۵/۵۶ ۷/۳۹  ۱۰۰   ..................................  سيستان و بلوچستان  
 ۹/۵ ۸/۶۹ ۱/۲۴  ۱۰۰   ............................................................  فارس  
 ۵/۸ ۷/۶۸ ۸/۲۲  ۱۰۰   ...........................................................  قزوين  

 ۲/۹ ۷/۶۸ ۱/۲۲  ۱۰۰   .................................................................  قم  
 ۰/۷ ۰/۶۹ ۰/۲۴  ۱۰۰   ......................................................  كردستان  

 ۴/۵ ۹/۶۵ ۷/۲۸  ۱۰۰   ...........................................................  كرمان  
 ۵/۶ ۹/۷۰ ۶/۲۲  ۱۰۰   .......................................................  كرمانشاه  

 ۷/۵ ۱/۶۷ ۲/۲۷  ۱۰۰   ..................................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۶/۴ ۲/۶۸ ۲/۲۷  ۱۰۰   .........................................................  گلستان  
 ۷/۱۰ ۶/۷۰ ۷/۱۸  ۱۰۰   ...........................................................  گيالن  

 ۶/۵ ۱/۶۹ ۳/۲۵  ۱۰۰   .........................................................  لرستان  
 ۰/۸ ۱/۷۲ ۹/۱۹  ۱۰۰   .......................................................  مازندران  
 ۵/۱۲ ۲/۶۷ ۳/۲۰  ۱۰۰   ..........................................................  مركزي  

 ۸/۴ ۰/۶۴ ۲/۳۱  ۱۰۰   .......................................................هرمزگان  
 ۶/۷ ۱/۶۹ ۲/۲۳  ۱۰۰   ..........................................................  همدان  

 ۷/۹ ۱/۶۷ ۱/۲۳  ۱۰۰    ................................................................  يزد  



  ۴۴                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 ۱۳۹۰ در سال به تفكيك استانو وضع سكونت جمعيت بر حسب جنس  -۱۳

  نام استان
  نقاط شهري   كل

  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن
 ۲۶۶۲۳۰۲۳ ۲۷۰۲۳۶۳۸ ۵۳۶۴۶۶۶۱ ۳۷۲۴۴۰۰۰ ۳۷۹۰۵۶۶۹ ۷۵۱۴۹۶۶۹    .....................   كل       

 ۱۲۷۷۴۵۴ ۱۳۰۱۷۲۴ ۲۵۷۹۱۷۸ ۱۸۴۲۵۸۹ ۱۸۸۲۰۳۱ ۳۷۲۴۶۲۰    ..........  آذربايجان شرقي

 ۹۶۱۰۳۹ ۹۷۱۵۰۵ ۱۹۳۲۵۴۴ ۱۵۲۵۴۴۹ ۱۵۵۵۱۲۷ ۳۰۸۰۵۷۶    ............  آذربايجان غربي

 ۳۹۳۸۹۲ ۴۰۵۰۵۰ ۷۹۸۹۴۲ ۶۱۶۵۱۶ ۶۳۱۹۷۲ ۱۲۴۸۴۸۸    ...........................  اردبيل

 ۲۰۵۸۴۴۴ ۲۱۰۹۷۷۵ ۴۱۶۸۲۱۹ ۲۴۰۳۲۹۱ ۲۴۷۶۰۲۱ ۴۸۷۹۳۱۲    ..........................  اصفهان

 ۱۰۷۹۷۴۴ ۱۱۰۴۶۲۷ ۲۱۸۴۳۷۱ ۱۱۸۹۸۹۲ ۱۲۲۲۶۲۱ ۲۴۱۲۵۱۳    ...............................  البرز

 ۱۷۶۵۱۹  ۱۸۰۳۷۷  ۳۵۶۸۹۶ ۲۷۵۱۳۱ ۲۸۲۴۶۸ ۵۵۷۵۹۹    ...............................  ايالم

 ۳۲۰۹۰۵ ۳۸۳۴۸۸ ۷۰۴۳۹۳ ۴۷۱۹۹۴ ۵۶۰۹۵۵ ۱۰۳۲۹۴۹    ............................  بوشهر

 ۵۶۳۶۶۹۴ ۵۶۶۹۱۳۸ ۱۱۳۰۵۸۳۲ ۶۰۴۵۳۹۸ ۶۱۳۷۹۹۳ ۱۲۱۸۳۳۹۱    .............................  تهران

 ۲۵۸۳۹۳ ۲۶۲۶۷۸ ۵۲۱۰۷۱ ۴۴۴۲۹۵ ۴۵۰۹۶۸ ۸۹۵۲۶۳    ..  چهارمحال و بختياري

 ۱۸۲۷۳۲ ۱۸۸۳۲۲ ۳۷۱۰۵۴ ۳۲۹۷۹۵ ۳۳۲۷۳۹ ۶۶۲۵۳۴    ............  خراسان جنوبي

 ۲۱۵۱۰۵۷ ۲۱۶۰۱۵۳ ۴۳۱۱۲۱۰ ۲۹۹۴۸۷۳ ۲۹۹۹۵۲۹ ۵۹۹۴۴۰۲    .............  خراسان رضوي

 ۲۲۲۱۳۰ ۲۲۴۷۴۲ ۴۴۶۸۷۲ ۴۳۶۱۴۰ ۴۳۱۵۸۷ ۸۶۷۷۲۷    ............  خراسان شمالي

 ۱۵۹۸۸۳۵ ۱۶۱۹۶۱۶ ۳۲۱۸۴۵۱ ۲۲۴۵۵۱۱ ۲۲۸۶۲۰۹ ۴۵۳۱۷۲۰    ......................  خوزستان

 ۳۱۴۵۱۵ ۳۲۰۲۹۴ ۶۳۴۸۰۹ ۵۰۶۵۴۲ ۵۰۹۱۹۲ ۱۰۱۵۷۳۴    ............................  زنجان

 ۲۴۱۹۲۱ ۲۴۴۴۲۴ ۴۸۶۳۴۵ ۳۱۱۹۱۸ ۳۱۹۳۰۰ ۶۳۱۲۱۸    ...........................  سمنان

 ۶۱۵۳۵۳ ۶۲۷۷۲۶ ۱۲۴۳۰۷۹ ۱۲۶۵۵۷۹ ۱۲۶۸۷۴۸ ۲۵۳۴۳۲۷    ...  سيستان و بلوچستان

 ۱۵۴۴۱۷۶ ۱۵۶۲۵۵۶ ۳۱۰۶۷۳۲ ۲۲۸۰۷۴۴ ۲۳۱۵۹۱۴ ۴۵۹۶۶۵۸    .............................  فارس

 ۴۳۲۶۶۳ ۴۴۵۵۷۸ ۸۷۸۲۴۱ ۵۹۱۷۶۱ ۶۰۹۸۰۴ ۱۲۰۱۵۶۵    ............................  قزوين

 ۵۳۸۷۳۹ ۵۵۷۱۳۲ ۱۰۹۵۸۷۱ ۵۶۴۰۱۱ ۵۸۷۶۶۱ ۱۱۵۱۶۷۲    ..................................  قم

 ۴۸۹۳۲۱ ۴۹۶۵۵۳ ۹۸۵۸۷۴ ۷۴۲۴۸۹ ۷۵۱۱۵۶ ۱۴۹۳۶۴۵    .......................  كردستان

 ۸۳۸۳۷۵ ۸۵۱۴۶۷ ۱۶۸۹۸۴۲ ۱۴۵۶۶۴۹ ۱۴۸۲۳۳۹ ۲۹۳۸۹۸۸    ............................  كرمان

 ۶۷۶۳۵۶ ۶۷۸۷۳۸ ۱۳۵۵۰۹۴ ۹۶۳۴۴۷ ۹۸۱۷۸۰ ۱۹۴۵۲۲۷    ........................كرمانشاه

 ۱۷۲۲۵۰ ۱۷۴۳۷۶ ۳۴۶۶۲۶ ۳۲۹۵۵۰ ۳۲۹۰۷۹ ۶۵۸۶۲۹    ...كهگيلويه و بويراحمد

 ۴۵۳۴۲۹ ۴۵۲۷۵۳ ۹۰۶۱۸۲ ۸۹۰۱۸۴ ۸۸۶۸۳۰ ۱۷۷۷۰۱۴    .........................  گلستان

 ۷۵۲۹۱۹ ۷۴۴۲۵۱ ۱۴۹۷۱۷۰ ۱۲۴۸۹۴۱ ۱۲۳۱۹۳۳ ۲۴۸۰۸۷۴    ............................  گيالن

 ۵۳۹۳۶۲ ۵۳۶۵۸۹ ۱۰۷۵۹۵۱ ۸۷۰۵۵۰ ۸۸۳۶۹۳ ۱۷۵۴۲۴۳    ..........................  لرستان

 ۸۳۹۷۵۱ ۸۴۲۴۰۱ ۱۶۸۲۱۵۲ ۱۵۳۱۲۰۸ ۱۵۴۲۷۳۵ ۳۰۷۳۹۴۳    ........................  مازندران

 ۵۱۵۶۹۷ ۵۲۹۳۰۴ ۱۰۴۵۰۰۱ ۶۹۸۴۳۲ ۷۱۵۵۲۷ ۱۴۱۳۹۵۹    ..........................  مركزي

 ۳۸۳۷۸۹ ۴۰۴۶۸۲ ۷۸۸۴۷۱ ۷۷۵۴۲۵ ۸۰۲۷۵۸ ۱۵۷۸۱۸۳    .......................  زگانهرم

 ۵۲۱۴۲۳ ۵۱۹۱۸۲ ۱۰۴۰۶۰۵ ۸۷۴۸۳۲ ۸۸۳۴۳۶ ۱۷۵۸۲۶۸    ...........................  همدان

 ۴۳۵۱۴۶ ۴۵۴۴۳۷ ۸۸۹۵۸۳ ۵۲۰۸۶۴ ۵۵۳۵۶۴ ۱۰۷۴۴۲۸    .................................  يزد

  



  ۴۵                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 )دنباله( ۱۳۹۰ در سال به تفكيك استان و وضع سكونتجمعيت بر حسب جنس  -۱۳

  نام استان
  غير ساكن  نقاط روستايي

  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن
 ۲۷۴۱۱ ۲۸۸۱۴ ۵۶۲۲۵ ۱۰۵۹۳۵۶۶ ۱۰۸۵۳۲۱۷ ۲۱۴۴۶۷۸۳    .....................  كل       

 ۰   ۰   ۰   ۵۶۵۱۳۵ ۵۸۰۳۰۷ ۱۱۴۵۴۴۲    ........  آذربايجان شرقي
 ۰   ۰   ۰   ۵۶۴۴۱۰ ۵۸۳۶۲۲ ۱۱۴۸۰۳۲    ..........  آذربايجان غربي

 ۰   ۰   ۰   ۲۲۲۶۲۴ ۲۲۶۹۲۲ ۴۴۹۵۴۶    .........................  اردبيل
 ۵۱ ۵۳ ۱۰۴ ۳۴۴۷۹۶ ۳۶۶۱۹۳ ۷۱۰۹۸۹    ........................  اصفهان

 ۰   ۰   ۰ ۱۱۰۱۴۸ ۱۱۷۹۹۴ ۲۲۸۱۴۲   .............................  البرز
 ۶۵۴ ۷۲۲ ۱۳۷۶ ۹۷۹۵۸ ۱۰۱۳۶۹ ۱۹۹۳۲۷    .............................  ايالم

 ۱۲۸۵ ۱۲۷۸ ۲۵۶۳ ۱۴۹۸۰۴ ۱۷۶۱۸۹ ۳۲۵۹۹۳    ..........................  بوشهر
 ۲۱ ۱۰۱ ۱۲۲ ۴۰۸۶۸۳ ۴۶۸۷۵۴ ۸۷۷۴۳۷    ...........................  تهران

 ۷۱۱ ۷۳۵ ۱۴۴۶ ۱۸۵۱۹۱ ۱۸۷۵۵۵ ۳۷۲۷۴۶    چهارمحال و بختياري
 ۲۳ ۲۲ ۴۵ ۱۴۷۰۴۰ ۱۴۴۳۹۵ ۲۹۱۴۳۵    ..........  خراسان جنوبي
 ۳۹۲ ۳۹۵ ۷۸۷ ۸۴۳۴۲۴ ۸۳۸۹۸۱ ۱۶۸۲۴۰۵    ...........  خراسان رضوي
 ۸۸۸ ۸۹۹ ۱۷۸۷ ۲۱۳۱۲۲ ۲۰۵۹۴۶ ۴۱۹۰۶۸    ..........  خراسان شمالي

 ۵۷۷۹ ۶۲۲۲ ۱۲۰۰۱ ۶۴۰۸۹۷ ۶۶۰۳۷۱ ۱۳۰۱۲۶۸    ....................  خوزستان
   ۰ ۰   ۰   ۱۹۲۰۲۷ ۱۸۸۸۹۸ ۳۸۰۹۲۵    ..........................  زنجان
 ۰ ۰   ۰   ۶۹۹۹۷ ۷۴۸۷۶ ۱۴۴۸۷۳    .........................  سمنان

 ۱۵۳۲ ۱۵۵۶ ۳۰۸۸ ۶۴۸۶۹۴ ۶۳۹۴۶۶ ۱۲۸۸۱۶۰    .  سيستان و بلوچستان
 ۷۲۵۸ ۷۳۱۸ ۱۴۵۷۶ ۷۲۹۳۱۰ ۷۴۶۰۴۰ ۱۴۷۵۳۵۰    ...........................  فارس
 ۲۶۷ ۲۷۰ ۵۳۷ ۱۵۸۸۳۱ ۱۶۳۹۵۶ ۳۲۲۷۸۷    ..........................  قزوين

   ۰ ۳ ۳ ۲۵۲۷۲ ۳۰۵۲۶ ۵۵۷۹۸    ................................  قم
   ۰ ۰   ۰   ۲۵۳۱۶۸ ۲۵۴۶۰۳ ۵۰۷۷۷۱    .....................  كردستان

 ۳۳۲۰ ۳۴۸۲ ۶۸۰۲ ۶۱۴۹۵۴ ۶۲۷۳۹۰ ۱۲۴۲۳۴۴    ..........................  كرمان
 ۱۶۶۷ ۱۸۴۵ ۳۵۱۲ ۲۸۵۴۲۴ ۳۰۱۱۹۷ ۵۸۶۶۲۱    ......................كرمانشاه

 ۷۲۹ ۷۵۶ ۱۴۸۵ ۱۵۶۵۷۱ ۱۵۳۹۴۷ ۳۱۰۵۱۸    .كهگيلويه و بويراحمد
 ۳۷۱ ۳۹۳ ۷۶۴ ۴۳۶۳۸۴ ۴۳۳۶۸۴ ۸۷۰۰۶۸    .......................  گلستان
   ۰ ۳ ۳ ۴۹۶۰۲۲ ۴۸۷۶۷۹ ۹۸۳۷۰۱    ..........................  گيالن

 ۴۲۵ ۴۵۱ ۸۷۶ ۳۳۰۷۶۳ ۳۴۶۶۵۳ ۶۷۷۴۱۶    ........................  لرستان
   ۰ ۵ ۵ ۶۹۱۴۵۷ ۷۰۰۳۲۹ ۱۳۹۱۷۸۶    ......................  مازندران
   ۰   ۰ ۰   ۱۸۲۷۳۵ ۱۸۶۲۲۳ ۳۶۸۹۵۸    ........................  مركزي

 ۱۵۶۹ ۱۷۶۴ ۳۳۳۳ ۳۹۰۰۶۷ ۳۹۶۳۱۲ ۷۸۶۳۷۹    .....................  هرمزگان
 ۴۵۹ ۵۳۵ ۹۹۴ ۳۵۲۹۵۰ ۳۶۳۷۱۹ ۷۱۶۶۶۹    .........................  همدان

 ۱۰ ۶ ۱۶ ۸۵۷۰۸ ۹۹۱۲۱ ۱۸۴۸۲۹    ...............................  يزد



  ۴۶                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 )نفر در كيلومتر مربع( ۱۳۹۰و )۱(۱۳۸۵هاي  در سال تراكم نسبي جمعيت به تفكيك استان -۱۴

             )٢(مساحت  نام استان
  ١٣٩٠  )٣(١٣٨٥  )كيلومتر مربع(

 ۴۶ ۴۳ ۸/۱۶۲۸۷۷۰    ..........................................................  كل     
 ۸۲ ۷۹ ۵/۴۵۶۵۰   ....................................آذربايجان شرقي  
 ۸۲ ۷۷ ۴/۳۷۴۱۱   .....................................  آذربايجان غربي  

 ۷۰ ۶۹ ۱۷۸۰۰   .....................................................  اردبيل  
 ۴۶ ۴۲ ۶/۱۰۷۰۱۷   ...................................................  اصفهان  

 ۴۷۱ ۴۰۶ ۷/۵۱۲۱   ...........................................................  البرز
 ۲۸ ۲۷ ۸/۲۰۱۳۲   ........................................................  ايالم  

 ۴۵ ۳۹ ۷/۲۲۷۴۲   .....................................................  بوشهر  
  ۸۹۰ ۸۲۹ ۴/۱۳۶۹۲   ......................................................  تهران  

 ۵۵ ۵۲ ۳/۱۶۳۲۸   ...........................  چهارمحال و بختياري  
 ۷ ۷ ۹۵۳۸۵   ......................................  خراسان جنوبي  
 ۵۰ ۴۴ ۴/۱۱۸۸۵۱   ......................................  خراسان رضوي  
 ۳۱ ۲۹ ۳/۲۸۴۳۴   ......................................  خراسان شمالي  

 ۷۱ ۶۷ ۶۴۰۵۵   ................................................  خوزستان  
 ۴۷ ۴۴ ۳/۲۱۷۷۳   .....................................................  زنجان  
 ۶ ۶  ۸/۹۷۴۹۰   ....................................................  سمنان  

 ۱۴ ۱۳ ۳/۱۸۱۷۸۵   ............................  سيستان و بلوچستان  
 ۳۷ ۳۵ ۹/۱۲۲۶۰۷   ......................................................  فارس  
 ۷۷ ۷۴ ۳/۱۵۵۶۷   .....................................................  قزوين  

 ۱۰۰ ۹۰ ۳/۱۱۵۲۶   ...........................................................  قم  
 ۵۱ ۴۹ ۵/۲۹۱۳۶   ................................................  كردستان  

 ۱۶ ۱۵ ۶/۱۸۰۷۲۵   .....................................................  كرمان  
 ۷۸ ۷۵ ۳/۲۵۰۰۹   .................................................  كرمانشاه  

 ۴۲ ۴۱ ۱/۱۵۵۰۴   ............................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۸۷ ۸۰ ۱/۲۰۳۶۷   ...................................................  گلستان  
 ۱۷۷ ۱۷۱ ۹/۱۴۰۴۱   .....................................................  گيالن  

 ۶۲ ۶۱ ۲۸۲۹۴   ...................................................  لرستان  
 ۱۲۹ ۱۲۳ ۶/۲۳۸۴۱   .................................................  ران  مازند

 ۴۹ ۴۶ ۶/۲۹۱۲۶   ....................................................  مركزي  
 ۲۲ ۲۰ ۳/۷۰۶۹۷   .................................................هرمزگان  

 ۹۱ ۸۸ ۹/۱۹۳۶۷   ....................................................  همدان  
 ۸ ۸ ۹/۱۲۹۲۸۴    ..........................................................  يزد  

  .محاسبه شده است ١٣٩٠براساس محدوده سال  ١٣٨٥هاي البرز و تهران براي سال  تراكم نسبي استان) ١(
 .باشد مي ١٣٩٠مربوط به سالمنظور، مساحت خاكي است و مقادير اعالم شده  )٢(
  . محاسبه شده است ١٣٨٥، با مساحت هر استان در سال ١٣٨٥تراكم نسبي محاسبه شده براي سال ) ٣(
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  )نفر در كيلومتر مربع( ۱۳۹۰تراكم نسبي جمعيت به تفكيك استان در سال ـ  ۲
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 )درصد(                                 ۱۳۹۰و  )۱(۱۳۸۵ هاي در سال نسبت جنسي به تفكيك استان -۱۵

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  نام استان

 ۱۰۲  ۱۰۴    ............................................................................  كل         
 ۱۰۲ ۱۰۴   ................................................................آذربايجان شرقي  
 ۱۰۲ ۱۰۳   .................................................................  آذربايجان غربي  

 ۱۰۳ ۱۰۱   .................................................................................  اردبيل  
 ۱۰۳ ۱۰۵   ...............................................................................  اصفهان  

 ۱۰۳ ۱۰۶    .......................................................................................  البرز
 ۱۰۳ ۱۰۴   ....................................................................................  ايالم  

 ۱۱۹ ۱۱۲   .................................................................................  بوشهر  
 ۱۰۲ ۱۰۶   ..................................................................................  تهران  

 ۱۰۲ ۱۰۱   .......................................................  چهارمحال و بختياري  
 ۱۰۱ ۱۰۳   ..................................................................  خراسان جنوبي  
 ۱۰۰ ۱۰۱   ..................................................................  خراسان رضوي  
 ۹۹ ۹۸   ..................................................................  خراسان شمالي  

 ۱۰۲ ۱۰۵   ............................................................................  خوزستان  
 ۱۰۱ ۱۰۰   .................................................................................  زنجان  
 ۱۰۲ ۱۰۵   ................................................................................  سمنان  

 ۱۰۰ ۱۰۳   ........................................................  سيستان و بلوچستان  
 ۱۰۲ ۱۰۳   ..................................................................................  فارس  
 ۱۰۳ ۱۰۴   .................................................................................  قزوين  

 ۱۰۴ ۱۰۵   .......................................................................................  قم  
 ۱۰۱ ۱۰۳   ............................................................................  كردستان  

 ۱۰۲ ۱۰۴   .................................................................................  كرمان  
 ۱۰۲ ۱۰۴   .............................................................................  نشاه  كرما

 ۱۰۰ ۱۰۲   ........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۱۰۰ ۹۹   ...............................................................................  گلستان  
 ۹۹ ۹۹   .................................................................................  گيالن  

 ۱۰۲ ۱۰۴   ...............................................................................  لرستان  
 ۱۰۱ ۱۰۱   .............................................................................  مازندران  
 ۱۰۲ ۱۰۲   ................................................................................  مركزي  

 ۱۰۴ ۱۰۷   .............................................................................هرمزگان  
 ۱۰۱ ۱۰۱   ................................................................................  همدان  

 ۱۰۶ ۱۰۹    ......................................................................................  يزد  

  .محاسبه شده است ۱۳۹۰ده سال براساس محدو ۱۳۸۵البرز و تهران در سال هاي  نسبت جنسي استان) ۱(
   



  ۴۹                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰نسبت جنسي به تفكيك استان در سال ـ ۳
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 )درصد(                             ۱۳۹۰و  ۱۳۸۵هاي  ميزان شهرنشيني به تفكيك استان در سال -۱۶

 ١٣٩٠ )١(١٣٨٥ نام استان

 ۴/۷۱ ۵/۶۸   ............................................................................  كل         
 ۲/۶۹ ۷/۶۶   ................................................................آذربايجان شرقي  

 ۷/۶۲ ۰/۶۰   .................................................................  ربي  آذربايجان غ
 ۰/۶۴ ۳/۵۸   .................................................................................  اردبيل  

 ۴/۸۵ ۳/۸۳   ...............................................................................  اصفهان  
 ۵/۹۰ ۷/۸۸   .......................................................................................  البرز

 ۰/۶۴ ۷/۶۰   ....................................................................................  ايالم  
 ۲/۶۸ ۲/۶۵   .................................................................................  بوشهر  
 ۸/۹۲ ۸/۹۱   ..................................................................................  تهران  

 ۲/۵۸ ۵/۵۱   .......................................................  چهارمحال و بختياري  
 ۰/۵۶ ۳/۵۱   ..................................................................  خراسان جنوبي  
 ۹/۷۱ ۱/۶۸   ..................................................................  خراسان رضوي  
 ۵/۵۱ ۴/۴۸   ..................................................................  خراسان شمالي  

 ۰/۷۱ ۲/۶۷   ............................................................................  ان  خوزست
 ۵/۶۲ ۰/۵۸   .................................................................................  زنجان  
 ۰/۷۷ ۷/۷۴   ................................................................................  سمنان  

 ۰/۴۹ ۶/۴۹   ........................................................  سيستان و بلوچستان  
 ۶/۶۷ ۲/۶۱   ..................................................................................  فارس  
 ۱/۷۳ ۱/۶۸   .................................................................................  قزوين  

 ۲/۹۵ ۹/۹۳   .......................................................................................  قم  
 ۰/۶۶ ۴/۵۹   ............................................................................  كردستان  

 ۵/۵۷ ۵/۵۸   .................................................................................  كرمان  
 ۷/۶۹ ۸/۶۶   .............................................................................  كرمانشاه  

 ۶/۵۲ ۶/۴۷   ........................................................  كهگيلويه و بويراحمد  
 ۰/۵۱ ۲/۴۹   ...............................................................................  گلستان  
 ۳/۶۰ ۹/۵۳   .................................................................................  گيالن  

 ۳/۶۱ ۴/۵۹   ...............................................................................  لرستان  
 ۷/۵۴ ۲/۵۳   .............................................................................  مازندران  
 ۹/۷۳ ۰/۶۹   ................................................................................  مركزي  

 ۰/۵۰ ۱/۴۷   .............................................................................هرمزگان  
 ۲/۵۹ ۶/۵۷   ................................................................................  همدان  

 ۸/۸۲ ۷/۷۹   ......................................................................................  يزد  
  .محاسبه شده است ۱۳۹۰براساس محدوده سال  ۱۳۸۵هاي البرز و تهران در سال  ميزان شهرنشيني استان) ۱(
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  ۱۳۹۰در سال  ن شهرنشيني به تفكيك استانميزاـ ۴
  

     



  ۵۲                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

 )درصد(                                             ۱۳۸۵-۹۰ هاي طي سالمتوسط رشد ساالنه جمعيت  - ۱۷

  روستايي  شهري  كل   نام استان

 ۰/۶۳- ۱۴/۲ ۲۹/۱    ...........................................  كل    
 ۰/۹۴- ۴۳/۱ ۶۶/۰   ..........................  آذربايجان شرقي 
 ۰/۰۱- ۳۰/۲ ۴۰/۱   ...........................  آذربايجان غربي 

 ۲/۵۸- ۲۳/۲ ۳۳/۰   ...........................................  اردبيل 
 ۱/۳۰- ۸۷/۲ ۳۷/۱   .........................................  اصفهان 

 ۰/۵۵- ۴۶/۳ ۰۴/۳    ................................................  البرز
 ۱/۱۰- ۵۰/۱ ۴۳/۰   ..............................................  ايالم 

 ۱/۴۵ ۰۵/۴ ۱۱/۳   ............................................  بوشهر 
 ۱/۱۰- ۶۵/۱ ۴۴/۱   ............................................  تهران 

 ۲/۱۱- ۳۳/۳ ۸۶/۰   .................  چهارمحال و بختياري 
 ۱/۱۲- ۵۸/۲ ۸۱/۰   ............................  خراسان جنوبي 
 ۱/۱۲- ۴۹/۲ ۴۰/۱   ............................  خراسان رضوي 
 ۰/۲۳ ۶۳/۲ ۳۵/۱   ............................  خراسان شمالي 

 ۱/۲۲- ۲۹/۲ ۱۷/۱   ......................................  خوزستان 
 ۱/۲۳- ۵۶/۲ ۰۴/۱   ............................................  زنجان 
 ۰/۵۸- ۰۰/۲ ۳۷/۱   ..........................................  سمنان 

 ۱/۳۲ ۸۲/۰ ۰۵/۱   ..................  سيستان و بلوچستان 
 ۲/۲۲- ۲۱/۳ ۱۷/۱   ............................................  فارس 
 ۲/۴۴- ۴۵/۲ ۰۰/۱   ............................................  قزوين 

 ۲/۶۰- ۲۰/۲ ۹۳/۱   ..................................................  قم 
 ۲/۷۷- ۸۷/۲ ۷۳/۰   ......................................  كردستان 

 ۲/۶۶ ۷۱/۱ ۰۷/۲   ...........................................  كرمان 
 ۱/۰۶- ۵۴/۱ ۶۹/۰   .......................................  كرمانشاه 

 ۱/۲۰- ۷۸/۲ ۷۶/۰   ..................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۱/۲۰ ۶۵/۲ ۹۰/۱   .........................................  گلستان 
 ۲/۳۷- ۹۳/۲ ۶۲/۰   ............................................  گيالن 

 ۰/۴۱- ۰۷/۱ ۴۴/۰   ..........................................  لرستان 
 ۰/۳۴ ۶۰/۱ ۰۲/۱   ........................................مازندران 
 ۲/۵۲- ۳۱/۲ ۹۱/۰   ..........................................  مركزي 

 ۱/۲۱ ۵۸/۳ ۳۷/۲   .......................................  هرمزگان 
 ۰/۱۳- ۱۹/۱ ۶۴/۰   ...........................................همدان 

 ۱/۶۶- ۴۱/۲ ۶۳/۱    ................................................  يزد 
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تر بر حسب نقاط شهري و روستايي به تفكيك  ساله و بيش ۶ميزان باسوادي در جمعيت  - ۱۸
 )درصد(                                                                                              ۱۳۹۰ در سال استان

  روستايي  شهري  كل  نام استان

 ۷۵/۱۰ ۸۸/۵۶ ۸۴/۷۵    ..........................................................................  كل         

 ۷۳/۳۴ ۸۵/۸۸ ۸۲/۰۸   ................................................................  آذربايجان شرقي

 ۷۰/۰۶ ۸۳/۹۵ ۷۸/۸۴   ...............................................................    آذربايجان غربي

 ۷۲/۶۰ ۸۵/۳۶ ۸۰/۷۷   ...............................................................................  اردبيل  

 ۷۹/۲۴ ۸۹/۲۱ ۸۷/۷۷   ..............................................................................  اصفهان 

 ۸۲/۱۶ ۹۱/۰۷ ۹۰/۲۳    .....................................................................................  البرز

 ۷۴/۵۰ ۸۶/۸۳ ۸۲/۳۵    ..................................................................................  ايالم  

 ۸۱/۷۰ ۸۴/۶۱ ۸۳/۶۴   ...............................................................................  بوشهر  

 ۷۹/۳۶ ۹۱/۳۰ ۹۰/۴۶   ................................................................................  تهران  

 ۷۶/۱۸ ۸۷/۰۷ ۸۲/۵۴   .....................................................  چهارمحال و بختياري  

 ۷۲/۹۷ ۸۹/۹۰ ۸۲/۴۸   ................................................................  خراسان جنوبي  

 ۷۷/۳۳ ۸۹/۷۵ ۸۶/۳۰   ................................................................  خراسان رضوي  

 ۷۲/۲۹ ۸۷/۶۶ ۸۰/۲۶   ................................................................  خراسان شمالي  

 ۷۳/۴۰ ۸۷/۶۵ ۸۳/۵۵   ..........................................................................  خوزستان  

 ۷۳/۷۹ ۸۷/۴۳ ۸۲/۳۵   ...............................................................................  زنجان  

 ۷۸/۷۸ ۹۱/۲۷ ۸۸/۴۰   ..............................................................................  سمنان  

 ۶۱/۸۶ ۸۱/۴۴ ۷۱/۵۶   ......................................................   سيستان و بلوچستان 

 ۷۹/۹۵ ۸۹/۴۰ ۸۶/۳۲   ................................................................................  فارس  

 ۷۶/۹۴ ۸۶/۷۰ ۸۴/۰۸   ...............................................................................  قزوين  

 ۷۱/۶۲ ۸۷/۳۶ ۸۶/۵۸   .....................................................................................  قم  

 ۶۹/۵۰ ۸۲/۳۲ ۷۷/۹۷   ..........................................................................  كردستان  

 ۷۵/۳۲ ۸۷/۲۴ ۸۲/۲۰   ...............................................................................  كرمان  

 ۷۳/۸۸ ۸۵/۱۸ ۸۱/۷۲   ...........................................................................  كرمانشاه  

 ۷۴/۳۱ ۸۸/۷۴ ۸۱/۹۱   ......................................................  كهگيلويه و بويراحمد  

 ۷۷/۶۴ ۸۸/۰۲ ۸۳/۰۰   .............................................................................  گلستان  

 ۷۴/۸۲ ۹۰/۵۲ ۸۴/۲۹   ...............................................................................  گيالن  

 ۷۳/۴۶ ۸۴/۸۰ ۸۰/۴۴   .............................................................................  لرستان  

 ۸۰/۴۲ ۹۰/۰۵ ۸۵/۷۰   ...........................................................................  مازندران  

 ۷۰/۹۷ ۸۸/۴۱ ۸۳/۸۴   ..............................................................................  مركزي  

 ۷۷/۵۲ ۸۹/۸۴ ۸۳/۶۷   ...........................................................................هرمزگان  

 ۷۵/۹۱ ۸۷/۱۰ ۸۲/۵۷   ..............................................................................  همدان  

 ۷۸/۹۳ ۸۹/۶۴ ۸۷/۷۸    ....................................................................................  يزد  
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در استان  اد افراد خانوار به تفكيكبر حسب تعدي و گروهي توزيع نسبي خانوارهاي معمول -۱۹
 )درصد(                                                                                                             ۱۳۹۰سال 

نفر و  ٥  نفر ٤  نفر ٣  نفر ٢  نفر ١  جمع  استان
  تر بيش

 ۲۰/۹۷ ۲۶/۳۴ ۲۷/۱۱ ۱۸/۴۳ ۷/۱۴ ۱۰۰  .................................   كل       
 ۱۷/۰۴ ۲۷/۹۵ ۲۹/۶۴ ۱۸/۲۹ ۷/۰۸ ۱۰۰    ...................  ربايجان شرقيآذ

 ۲۵/۰۷ ۲۷/۱۹ ۲۶/۳۸ ۱۵/۴۱ ۵/۹۴ ۱۰۰    .....................  آذربايجان غربي

 ۲۴/۶۹ ۲۷/۳۲ ۲۶/۵۱ ۱۶/۰۳ ۵/۴۵ ۱۰۰    ....................................  اردبيل

 ۱۵/۷۲ ۲۷/۷۲ ۲۹/۰۱ ۱۹/۹۶ ۷/۵۹ ۱۰۰    ...................................  اصفهان

 ۱۵/۳۶ ۲۸/۲۸ ۳۰/۳۱ ۱۹/۷۸ ۶/۲۷ ۱۰۰    ........................................  البرز

 ۳۵/۱۹ ۲۴/۰۶ ۲۲/۸۴ ۰۰/۱۴ ۰۳/۹ ۱۰۰    ........................................  ايالم

 ۰۳۰/۳ ۲۵/۰۷ ۲۴/۵۱ ۱۵/۲۶ ۴/۸۶ ۱۰۰    .....................................  بوشهر

 ۱۴/۳۲ ۲۷/۴۶ ۲۸/۸۶ ۲۰/۲۲ ۹/۱۵ ۱۰۰    ......................................  تهران

 ۲۸/۶۵ ۲۵/۸۶ ۲۴/۰۱ ۱۶/۳۲ ۵/۱۶ ۱۰۰    ...........  چهارمحال و بختياري

 ۰۲۳/۲ ۲۳/۱۲ ۲۳/۴۵ ۰۲۰/۱ ۱۰/۱۳ ۱۰۰    .....................  خراسان جنوبي

 ۲۰/۴۸ ۲۶/۰۲ ۲۶/۹۵ ۱۸/۸۷ ۷/۶۸ ۱۰۰    ......................  خراسان رضوي

 ۲۳/۵۶ ۲۴/۵۸ ۲۵/۳۶ ۱۸/۶۷ ۷/۸۲ ۱۰۰    .....................  خراسان شمالي

 ۳۴/۱۷ ۰۲۴/۱ ۲۲/۶۸ ۰۱۴/۵ ۴/۵۴ ۱۰۰    ...............................  خوزستان

 ۲۰/۰۷ ۲۶/۶۷ ۲۸/۱۱ ۱۹/۰۶ ۶/۰۸ ۱۰۰    .....................................  زنجان

 ۱۵/۱۲ ۰۲۷/۳ ۲۸/۳۴ ۲۰/۵۸ ۸/۶۶ ۱۰۰    ....................................  سمنان

 ۴۰/۴۵ ۱۸/۸۵ ۱۸/۲۶ ۱۵/۳۹ ۷/۰۵ ۱۰۰    ............  سيستان و بلوچستان

 ۲۴/۲۵ ۰۲۶/۳ ۲۵/۷۴ ۱۷/۳۸ ۶/۳۳ ۱۰۰    ......................................  فارس

 ۱۷/۵۵ ۲۷/۳۳ ۲۸/۹۲ ۱۹/۵۴ ۶/۶۵ ۱۰۰    .....................................  قزوين

 ۲۱/۷۶ ۲۶/۹۱ ۲۷/۳۸ ۰۱۸/۵ ۵/۴۵ ۱۰۰    ...........................................  قم

 ۲۴/۵۷ ۲۶/۴۹ ۲۷/۲۸ ۱۶/۵۵ ۵/۱۱ ۱۰۰    ................................  كردستان

 ۲۶/۶۳ ۲۴/۴۱ ۲۳/۷۴ ۱۷/۶۵ ۷/۵۷ ۱۰۰    .....................................  كرمان

 ۲۴/۳۲ ۲۵/۸۹ ۲۶/۱۲ ۰۱۷/۵ ۶/۱۷ ۱۰۰    .................................كرمانشاه

 ۳۸/۹۹ ۲۲/۶۳ ۲۰/۶۵ ۱۳/۷۹ ۳/۹۳ ۱۰۰    ............كهگيلويه و بويراحمد

 ۲۴/۰۹ ۲۶/۹۳ ۲۶/۷۷ ۱۶/۵۴ ۵/۶۷ ۱۰۰    ..................................  گلستان

 ۱۲/۵۲ ۲۶/۰۴ ۰۳۱/۱ ۰۲۱/۵ ۸/۸۴ ۱۰۰    .....................................  گيالن

 ۲۸/۵۷ ۲۴/۷۵ ۲۴/۶۵ ۱۶/۲۸ ۵/۷۵ ۱۰۰      ...................................  لرستان

 ۱۳/۴۲ ۲۸/۹۳ ۳۰/۸۶ ۱۹/۹۳ ۶/۸۶ ۱۰۰    .................................  مازندران

 ۱۵/۹۷ ۲۶/۰۹ ۲۸/۰۴ ۲۱/۵۱ ۸/۳۹ ۱۰۰    ...................................  مركزي

 ۳۱/۳۹ ۲۲/۷۵ ۲۳/۰۱ ۱۶/۶۷ ۶/۱۸ ۱۰۰    ................................  هرمزگان

 ۱۹/۳۸ ۲۵/۹۹ ۲۷/۳۹ ۱۹/۹۸ ۷/۲۵ ۱۰۰    ....................................  دانهم

 ۱۷/۶۷ ۲۷/۴۲ ۲۸/۰۹ ۱۹/۰۴ ۷/۷۸ ۱۰۰    ..........................................  يزد



  ۵۵                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

                      ۱۳۹۰و  )۱(۱۳۸۵هاي  در سالمتوسط بعد خانوار به تفكيك استان  -۲۰

  ١٣٩٠  ١٣٨٥  نام استان

  ۵/۳  ۰/۴    ..........................................................................................  كل         
  ۴/۳  ۰/۴   ..............................................................................آذربايجان شرقي  
  ۷/۳  ۴/۴   ...............................................................................  آذربايجان غربي  

  ۷/۳  ۴/۴   ...............................................................................................  اردبيل  
  ۴/۳  ۷/۳   .............................................................................................  اصفهان  

  ۴/۳  ۷/۳    .....................................................................................................  البرز
  ۱/۴  ۹/۴   ..................................................................................................  ايالم  

  ۲/۴  ۷/۴   ...............................................................................................  بوشهر  
  ۳/۳  ۶/۳   ................................................................................................  تهران  

  ۸/۳  ۴/۴   .....................................................................  چهارمحال و بختياري  
  ۶/۳  ۰/۴   ................................................................................  خراسان جنوبي  
  ۵/۳  ۹/۳   ................................................................................  خراسان رضوي  
  ۶/۳  ۱/۴   ................................................................................  خراسان شمالي  

  ۱/۴  ۹/۴   ..........................................................................................  خوزستان  
  ۵/۳  ۱/۴   ...............................................................................................  زنجان  

  ۴/۳  ۷/۳   ..............................................................................................  نان  سم
  ۳/۴  ۱/۵   ......................................................................  سيستان و بلوچستان  

  ۷/۳  ۲/۴   ................................................................................................  فارس  
  ۴/۳  ۹/۳   ...............................................................................................  قزوين  

  ۶/۳  ۰/۴   .....................................................................................................  قم  
  ۷/۳  ۳/۴   ..........................................................................................  كردستان  

  ۷/۳  ۳/۴   ...............................................................................................  كرمان  
  ۷/۳  ۲/۴   ...........................................................................................  كرمانشاه  

  ۲/۴  ۰/۵   ......................................................................  كهگيلويه و بويراحمد  
  ۷/۳  ۳/۴   .............................................................................................  گلستان  
  ۲/۳  ۶/۳   ...............................................................................................  گيالن  

  ۸/۳  ۵/۴   .............................................................................................  لرستان  
  ۳/۳  ۷/۳   ...........................................................................................  مازندران  
  ۳/۳  ۷/۳   ..............................................................................................  مركزي  

  ۰/۴  ۶/۴   ...........................................................................................هرمزگان  
  ۵/۳  ۰/۴   ..............................................................................................  همدان  

  ۵/۳  ۸/۳    ....................................................................................................  يزد  

  .محاسبه شده است ۱۳۹۰براساس محدوده سال  ۱۳۸۵هاي البرز و تهران براي سال  متوسط بعد خانوار استان) ۱(



  ۵۶                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰  به تفكيك استان در سال مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني معموليمتوسط  -۲۱
 )متر مربع(       

  روستايي  شهري  كل   نام استان

 ۸۹/۵ ۱۰۲/۱ ۹۸/۹    ............................................................  كل    
 ۹۴/۰ ۱۰۳/۰ ۱۰۰/۵   ..........................................  آذربايجان شرقي 
 ۹۶/۴ ۱۲۳/۰ ۱۱۴/۰   ...........................................  آذربايجان غربي 

 ۸۱/۸ ۹۹/۰ ۹۳/۰   ...........................................................  اردبيل 
 ۱۲۱/۳ ۱۲۳/۹ ۱۲۳/۶   .........................................................  اصفهان 

 ۸۴/۳ ۹۲/۰ ۹۱/۳    ................................................................  البرز
 ۱۰۰/۵ ۱۱۳/۴ ۱۰۹/۰   ..............................................................  ايالم 

 ۹۷/۶ ۱۱۱/۲ ۱۰۶/۹   ............................................................  بوشهر 
 ۷۹/۳ ۸۵/۸ ۸۵/۴   ............................................................  تهران 

 ۱۱۵/۱ ۱۳۷/۳ ۱۲۸/۷   .................................  چهارمحال و بختياري 
 ۸۱/۵ ۱۱۰/۵ ۹۷/۲   ............................................  خراسان جنوبي 
 ۸۰/۰ ۹۴/۰ ۹۰/۲   ............................................  خراسان رضوي 
 ۷۴/۸ ۹۷/۲ ۸۶/۶   ............................................  خراسان شمالي 

 ۱۰۹/۸ ۱۱۳/۶ ۱۱۲/۷   ......................................................  خوزستان 
 ۸۹/۸ ۱۰۱/۲ ۹۷/۲   ............................................................  زنجان 
 ۹۳/۹ ۱۱۴/۴ ۱۰۹/۸   ..........................................................  سمنان 

 ۶۳/۱ ۱۱۶/۲ ۸۸/۹   ..................................  بلوچستان  سيستان و
 ۱۰۷/۸ ۱۲۵/۶ ۱۲۰/۲   ............................................................  فارس 
 ۸۳/۶ ۸۷/۰ ۸۶/۱   ............................................................  قزوين 

 ۸۶/۶ ۹۵/۲ ۹۴/۸   ..................................................................  قم 
 ۸۹/۸ ۸۹/۳ ۸۹/۵   ......................................................  كردستان 

 ۷۵/۵ ۱۱۶/۸ ۱۰۰/۱   ...........................................................  كرمان 
 ۸۳/۸ ۱۰۰/۰ ۹۵/۵   .......................................................  كرمانشاه 

 ۹۹/۶ ۱۲۶/۱ ۱۱۳/۸   ..................................  كهگيلويه و بويراحمد 
 ۸۳/۱ ۱۰۰/۳ ۹۲/۳   .........................................................  گلستان 
 ۷۵/۳ ۸۶/۶ ۸۲/۳   ............................................................  گيالن 

 ۹۴/۷ ۱۱۰/۵ ۱۰۵/۱   ..........................................................  لرستان 
 ۸۸/۱ ۹۸/۹ ۹۴/۱   ........................................................مازندران 
 ۹۰/۷ ۹۸/۰ ۹۶/۱   ..........................................................  مركزي 

 ۹۱/۶ ۹۵/۶ ۹۳/۷   .......................................................  هرمزگان 
 ۹۲/۱ ۱۰۱/۶ ۹۸/۰   ...........................................................همدان 

 ۱۲۴/۱ ۱۳۷/۰ ۱۳۴/۸    ................................................................  يزد 



  ۵۷                                                  ١٣٩٠نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن   گزيده

  ۱۳۹۰  به تفكيك استان در سال مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني معموليمتوسط ـ  ۵
  
  

 
  

 




