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 مقدمه

عناوا   كه افزایش اشتغال و كاهش بیکااری، باه   ایگونههای اساسي اقتصاد هركشوری است، بهاشتغال و بیکاری، از جمله موضوع    
هایي است كه برای ارزیابي شرایط اقتصادی كشور نرخ بیکاری یکي از شاخص .شودیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهیکي از شاخص

و همچنای   سااننه  صاور  فصالي و   كار باه  های نیرویكار با هدف برآورد شاخصطرح آمارگیری نیروی .گیردمورد استفاده قرار مي
در فصاول متتلا     1رخشيگیری چها با روش نمونهنقاط شهری، نقاط روستایي و تغییرا  ساننه در استا  تغییرا  آ  در كل كشور،

آ ،  آغاز شد و از آ  زما  تاكنو  در ماه میاني هر فصل اجرا شده است. پایش از  1831ای  طرح اولی  بار در سال  .شودسال اجرا مي
و پا  از   1838شد. طرح مذكور اولی  بار در سال های اشتغال و بیکاری خانوار اجرا ميدیگری تحت عنوا  آمارگیری از ویژگيطرح 

در  1838هر فصل و در سال  ماه میاني در 1831تا  1831بار در سال و فقط در ماه آبا  و از سال یك 1831تا  1831های آ  در سال
، 1المللاي كاار  ژه سازما  بی ویالمللي بهتر با مفاهیم بی نجام گرفت. برای بهبود كیفیت طرح و انطباق بیشهای اردیبهشت و آبا  اماه

 كار به اجرا در بیاید.عمل آمد تا به صور  طرح فعلي و با عنوا  طرح آمارگیری نیرویدر طرح مذكور بازنگری به
توا  از آ  برای چند دوره از ای است كه مينمونه پایه، نمونه .شوداز نمونه پایه استفاده مي آ به دلیل ماهیت ادواری در ای  طرح     

طي  1833لغایت  1831های برای سالنمونه پایه ای  طرح  .هایي انتتاب كردیك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر نمونه
برداری از خانوارهای فهرست ،پ  از ساخت نمونه پایهكه  بودده ساخته ش 1831فرایندی از چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي 

انجام گرفت تا بر اساس آ  بتوا  خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد  1838 زمستا های نمونه پایه در مربوط به خوشه
سرشماری اطالعا  فایل اساس  بر 1833 سالابتدای طرح از  بعدینمونه پایه  .های متتل  آمارگیری انتتاب نمودنظر برای دوره

در ای  راستا استفاده شده است.  1811، از اطالعا  فایل سرشماری فعلينمونه پایه در . گرفتطراحي و مورد استفاده قرار  1831سال 
جز در موارد )به نقاطدر ای   برداریاز انجام فهرستنقاط روستایي در  و واحدهای مسکوني جمعیتي محدودبا توجه به تغییر و تحون  

به در نقاط شهری  اما ،شوداستفاده مي 1811برداری سرشماری عمومي نفوس و مسک  سال های فهرستاز فرم و نظرصرف خاص(
-فهرست 1811و  1811زمستا  در پایه های نمونهی خوشهاز خانوارها در محدودهبتشي ی چارچوب مناسب و بهنگام، منظور تهیه
-در هر یك از خوشه هاخانوار تعدادی ازنیز به همی  شکل برای  آتي هایدر سالشدند. بدیهي است برای تکمیل نمونه پایه برداری 

 گیرد.ميبرداری انجام ی پایه، عملیا  فهرستهای نمونه

______________________________________________________________________ 
1 - Rotation Sampling  
1 - International Labour Organization (ILO) 
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 عاريف و مفاهيمت

• 

ی مرجع( طبق تعری  ی آمارگیری )هفتهی تقویمي قبل از هفتهشده(، كه در هفته تر )حداقل س  تعیی ساله و بیش 11تمام افراد     
اناد )بیکااار(، جمعیات فعااال     كار، در تولیاد كاان و خادماا  مشاركت داشتاه )شااغال( و یا از قابلیت مشاااركت برخااوردار بااوده   

 .شونداقتصادی محسوب مي

• 

طاور  و یا بنا به دنیلاي باه   1ی مرجع، طبق تعری  كار، حداقل یك ساعت كار كردهتر كه در طول هفتهساله و بیش 11تمام افراد     
بگیرا  و خوداشاتغان   طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوقشاغال  به .شوندرا ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي شا موقت كار

بگیارا  و تاداوم كساب و كاار بارای      وناد رسامي شاغلي بارای مازد و حقاوق      ی مرجع با داشت  پیترك موقت كار در هفته .شوندمي
لحاظ اهمیتي كه در فعالیت اقتصادی كشاور دارناد، شااغل محساوب     افراد زیر نیز به .شودعنوا  اشتغال محسوب ميخوداشتغان ، به

 شوند:مي
كنناد )كاركناا  فاامیلي    كار مي ،ویشاوندی دارندافرادی كه بدو  دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسبت خ −

 بدو  مزد(.
دهند، یعني مساتقیما  در تولیاد   ی محل كارآموزی انجام ميی كارآموزی فعالیتي در ارتباط با فعالیت مؤسسهكارآموزاني كه در دوره −

 شود. محسوب مي "كار"ها فعالیت آ  ،كان یا خدما  سهیم هستند
 اند.مرجع مطابق تعری ، كار كرده یمحصالني كه در هفته −
 و دارا درجاه  ،پرسنل كاادر شامل كنند )نیروهای مسلح صور  كادر دائم یا موقت خدمت ميتمام افرادی كه در نیروهای مسلح به −

 ی نیروهای نظامي و انتظامي(.وظیفه سربازا 
 

• 

 شود كه:تر اطالق ميساله و بیش 11بیکار به تمام  افراد     
 .ی مرجع فاقد كار باشند )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نباشند(در هفته (1
 .ی بعد از آ  آماده برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند(ی مرجع و یا هفتهدر هفته (1
منظاور جساتجوی اشاتغال مزدبگیاری و یاا       ی مرجع و سه هفته قبل از آ  جویای كار باشند )اقاداما  مشتصاي را باه   در هفته (8

 .عمل آورده باشند(خوداشتغالي به 
اند انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده برای كار بودهدر دلیل آغاز به كار در آینده و یا افرادی كه به    

 .شوندنیز بیکار محسوب مي
 
• 

به  و شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقت از محل كار بوده شامل تمامزماني افراد دارای اشتغال ناقص     
، ساعت كار كرده 11تر از كم ...تر، قرار داشت  در فصل غیركاری ودنیل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکرد  كار با ساعت كار بیش

 اندماده برای انجام كار اضافي در هفته مرجع بودهخواها  و آ

______________________________________________________________________ 
 (ILO)المللي كار بر اساس استاندارد سازما  بی  1-
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 هاشاخص

• 

سااله و  11در سا  كاار،    تر( باه جمعیات  ساله و بیش 11تر )یا ساله و بیش 11جمعیت فعال )شاغل و بیکار( نسبت عبار  است از     
 .111در ضرب ،تر(ساله و بیش 11یا )تر بیش

 
 

 

 

• 

.111در ضرب ،جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(نسبت عبار  است از 
 

• 

 .111در  ضرب ،ساله( 11-11 ساله )یا 11-11ساله( به جمعیت فعال  11-11ساله )یا  11-11 جمعیت بیکارنسبت عبار  است از     

 

 
 

 

 
• 

 .111در ضرب ،جمعیت شاغل به زماني  جمعیت دارای اشتغال ناقصنسبت عبار  است از     
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 نتايج 

تغییارا    1. همچنی  جادول ه شده استئارا 1در جدول  كارنیرویهای تری  شاخص، عمده1818سالبر اساس نتایج ای  طرح در     
فصاول   در كاار ی نیاروی های عماده شاخص  1و 1جداول در ادامه، در دهد. نشا  مي 1811 را نسبت به سال كارهای نیرویشاخص

 به تفکیك استا  ارائه شده است.  1811-18های سالی مذكور برای هاشاخص 1 و 8جداول در و  1818متتل  سال 

 1131سال  –تفکيک جنس، نقاط شهري و روستاييکار بههاي نيرويشاخص -1جدول 
 

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد کل  هاي نيروي کارشاخص

ساله  11فعاليت اقتصادي جمعيت 

 ترو بيش

 8171 8171 1171 1171 8371 نرخ

 1311131 13111111 8313311 11111181 18313111 تعداد

ساله و  11 بيکاري جمعيت

 تربيش

 371 1171 1173 373 1171 نرخ

 111111 1131111 311113 1311183 1111111 تعداد

 ساله 11-42بيکاري جوانان 
 1373 1371 1873 1178 1171 نرخ

 111811 113813 113111 188111 311133 تعداد

 ساله 11-43بيکاري جوانان 
 1171 1171 1171 1373 1171 نرخ

 881111 1113111 111113 1183111 1111131 تعداد

 کشاورزياشتغال در بخش 
 1171 171 1173 1371 1371 سهم

 8113118 311111 131133 8181111 8311111 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 1371 8178 1178 8171 8873 سهم

 1311113 1111118 311811 1183811 3111111 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 1871 1371 1873 1371 1378 سهم

 1111331 3331383 1113111 3111811 11113111 تعداد

 11/1 3/1 1/1 11/1 1/1  زماني  اشتغال ناقصجمعيت داراي سهم 

تر با ساعت کار ساله و بيش 11سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 23معمول 
8373 1173 1171 8171 8173 

 رجمع ناشي از گرد كرد  ارقام است.* علت اختالف در س

از نظر اقتصاادی   ساله و بیشتر( 11درصد جمعیت در س  كار ) 1783كه  دهدنشا  مي)نرخ فعالیت( بررسي نرخ مشاركت اقتصادی     
بای  زناا    در نرخ مشااركت اقتصاادی    كه دهدنشا  مينتایج  همچنی  اند.قرار گرفته شاغال  یا بیکارا  گروهیعني در  ؛اندفعال بوده

  تر بوده است.روستایي كم نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نسبت به مردا  

نارخ بیکااری در بای  زناا      بر اساس ای  نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 1711كه  دهدبررسي نرخ بیکاری نشا  مي    
 وده است. تر بروستایي بیش نقاطشهری نسبت به  نقاطدر و نسبت به مردا  

شااخص در بای  ماردا     اند. ایا   بودهدارای اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی 171كه  دهدنشا  مي سهم اشتغال ناقصبررسي     
 بوده است.  شهریتر از نقاط بیش روستایيبیشتر از زنا  و در نقاط 
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 تری  سهم اشتغال را به خود درصد بیش 8713دهد كه بتش خدما  با  های عمده اقتصادی نشا  ميبررسي اشتغال در بتش 

 درصد قرار دارند. 1713درصد و كشاورزی با  3788های صنعت با اختصاص داده است. در مراتب بعدی بتش

شااخص در  . ایا   اندبودهبیکار ساله  11 -11درصد از جمعیت فعال  1711حاكي از آ  است كه  ساله 11 - 11نرخ بیکاری جوانا     
 تر بوده است. نقاط روستایي بیشبی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به 

شاخص در  . ای اندبودهبیکار ساله  11 -11درصد از جمعیت فعال  1711كه نیز حاكي از آ  است  ساله 11 - 11نرخ بیکاری جوانا     
 . تر بوده استبی  زنا  نسبت به مردا  و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایي بیش

درصاد شااغلی  باه طاور      3783دهاد،  نشا  ماي  ترو بیش ساعت 11تر با ساعت كار معمول ساله و بیش 11 بررسي سهم شاغلی     
دهاد در كشاور ساهم    نشا  ماي است كنند. ای  شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته ساعت در هفته كار مي 11معمول بیش از 

 كنند. تر از استاندارد كار ميزیادی از شاغلی  بیش

       1134سال نسبت به   1131سال  -کار بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -4جدول 

 هاي نيروي کارشاخص

 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد کل 

 تغيير  34سال  تغيير  34سال  تغيير  34سال  تغيير  34سال  تغيير  34سال 

نرخ مشارکت اقتصادي 

 عاليت(ف)نرخ 
33/6 -0/4 63/0 -0/5 12/4 -0/4 36/9 -0/4 39/3 -0/6 

 نرخ بيکاري
 

10/4 0/2 8/6 0/2 19/8 -0/1 11/8 -0/2 3/0 0/9 

 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 42-11 
24/0 1/2 20/0 1/3 41/8 2/0 28/2 0/3 16/1 2/3 

 نرخ بيکاري جوانان

 ساله 43-11 
21/2 0/3 13/0 0/8 39/1 1/0 24/1 -0/1 14/2 2/3 

كار را بر حسب جن ، نقاط شهری و روستایي در سال ی نیرویهای عمدهمقادیر شاخص 1شود جدول همانطوری كه مشاهده مي    
 ها در سطح كل كشور به شرح زیر است:. تغییرا  ای  شاخصدهدنشا  مي 1818آ  را در سال تغییرا  مقدار  و  1811

 است.یافته  شكاه درصد 171 ،1811نسبت به سال )نرخ فعالیت(كل  مشاركت اقتصادینرخ  -

 ش یافته است.افزایدرصد  171، 1811نرخ بیکاری كل  نسبت به سال  -

 ش یافته است.افزایدرصد   171، 1811 ساله كل نسبت به سال 11-11نرخ بیکاری جوانا   -

 یافته است.  شافزایدر صد  371، 1811 ساله كل نسبت به سال 11-11نرخ بیکاری جوانا   -



 3131كارسال چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي

          كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي 

3

 .دهدنشا  مي 1818تا  1833های در سالرا  مشاركت اقتصادینرخ  1نمودار

  

  .دهدنشا  مي 1818تا  1833های در سالرا رخ بیکاری ن نمودار

 
 .دهدنشا  مي 1818تا  1833های سالفصول متتل  در را نرخ بیکاری  نمودار 
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 1134 - 31هايعمده نيروي کار به تفکيک استان در  سال هايشاخص  -1جدول

 نرخ بيکاري نرخ مشارکت اقتصادي 

 1131 1134 1131 1134 استان

 1073 1071 3.72 3.73 کل کشور

 78. 973 1171 1171 آذربايجان شرقي

 1173 3973 973 979آذربايجان غربي

 1173 1273 1278 1273 اردبيل

 387. 1072 1079 1271اصفهان

 .117 .107 3370 3.71 البرز

 3.71 3.78 1378 1171ايالم

 3.70 3378 970 970بوشهر

 3373 3371 979 873تهران

 3.7. 3.71 107. 1.70چهارمحال و بختياري

 397. 3.7. 870 .73خراسان جنوبي

 3973 3872 .79 1078خراسان رضوي

 1073 397. 1271 1172خراسان شمالي

 3.79 3.73 1371 979خوزستان

 3970 3871 979 978زنجان

 3871 1073 .71 1173سمنان

 287. 2970 1171 1079سيستان و بلوچستان

 3.73 3373 1373 1271فارس

 1073 1078 1073 1179قزوين

 3179 3373 .7. 972قم

 3970 1070 1373 1173کردستان

 3.73 337. 371 379کرمان

 .3.70 3870 1173 1.7کرمانشاه

 307. 3072 137. 1178کهگيلويه و بويراحمد

 3873 3.7. .78 1271گلستان

 1073 3971 1373 1372گيالن

 3171 3171 1.71 1179لرستان

 .3972 3971 1170 127مازندران

 3.72 3.7. 873 .70مرکزي

 3378 3179 .71 1073هرمزگان

 .3.71 3872 .7. .7همدان

 78. .37 .337 3373 يزد
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 1131سال در  به تفکيک استان  بر حسب فصل و  کارهاي نيرويشاخص  -2جدول 
 
 زمستان پاييز تابستان بهار 

 استان
نرخ مشارکت 

 اقتصادي
 

نرخ 
 بيکاري

نرخ مشارکت 
 اقتصادي

 

 نرخ
 بيکاري

نرخ مشارکت 
 اقتصادي

 

نرخ 
 بيکاري

نرخ مشارکت 
 اقتصادي

 
 بيکاري نرخ

 .117 3.73 .107 3.73 .97 3.72 .107 3.71 کل کشور

 373 3973 871 1171 .37 1273 1070 .127 آذربايجان شرقي

 1379 3379 978 3979 .7. 1071 .87 1071 آذربايجان غربي

 .127 1278 1271 1073 1173 .137 971 1171 اردبيل

 1173 .397 1178 1071 1373 1078 1278 1070 اصفهان

 1271 .337 973 3172 .127 3371 1272 .337 البرز

 1073 3370 .87 .337 1170 3179 1170 3.73 ايالم

 879 3.78 78. 3373 879 3371 1071 3373 بوشهر

 970 3.73 1171 3972 71. 3173 72. 3379 تهران

 1178 3.79 1171 3.78 1170 .3.7 1379 3.73 چهارمحال و بختياري

 70. 3373 71. .337 .7. 3.78 871 3371 خراسان جنوبي

 1.72 .3.7 879 3371 972 3972 1070 .397 خراسان رضوي

 1172 3872 .137 1371 1372 3973 1370 3873 خراسان شمالي

 1271 .387 973 3173 870 3379 970 3172 خوزستان

 1170 3.71 .87 3.73 78. .117 1271 3.78 زنجان

 1072 1072 78. 3971 973 1073 1.71 .117 سمنان

 973 2972 1171 2970 1078 2873 1272 2973 سيستان و بلوچستان

 .137 3.71 1071 3.79 .117 3373 1171 3379 فارس

 .137 1171 1170 1173 .97 1073 1071 1071 قزوين

 78. 3171 871 3370 .107 3378 .107 .337 قم

 1370 1078 1171 .107 .87 3873 1071 1070 کردستان

 73. 3379 871 3378 373 3270 71. .317 کرمان

 1973 3873 1.73 3379 1371 3970 .117 3.79 کرمانشاه

 .117 3171 .137 2972 1370 .297 .117 .307 کهگيلويه و بويراحمد

 1370 3170 1273 3373 .107 3371 .137 3371 گلستان

 1373 3.71 1273 3.78 1371 1173 1373 1079 گيالن

 .117 3270 1179 3.71 1373 3379 2073 3271 لرستان

 1172 3978 1378 3871 1271 3871 1071 1072 مازندران

 971 3.70 .7. .337 372 3.79 72. 3.72 مرکزي

 972 3870 71. 3272 1078 3173 1378 .317 هرمزگان

 972 3371 371 3971 .37 3970 .87 3871 همدان

 73. 3.71 .37 3379 973 3.73 73. 3371 يزد
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1134- 31هاي سال دربه تفکيک استان  اقتصادي هاي عمده فعاليتبخش سهم -1جدول   

 استان
 خدمات صنعت کشاورزي

1134 1131 1134 1131 1134 1131 

 1873 1.79 3173 3378 1.71 1873کل کشور

 207. 2270 1078 3878 387. 3972آذربايجان شرقي

غربيآذربايجان  3079 3278 2373 237. 1278 137. 

 3271 327. 2.7. 237. 1271 1073اردبيل

 973 1078 117. 127. 1.7. 1373اصفهان

 173. 372. 1.78 1371 278 371 البرز

 2372 2.73 2871 2.73 1.7. 1.71ايالم

 1.78 1179 2.73 2378 .879 .873بوشهر

 17. 171 3.71 3.71 3171 3178تهران

 1371 1.73 1371 1378 107. 1079چهارمحال و بختياري

 3.73 3173 237. 2.73 3872 3871خراسان جنوبي

 2179 2178 3170 3371 1171 1178خراسان رضوي

 .3.79 3.7. 2970 2173 3.71 3.7خراسان شمالي

 1871 1.7. 307. 317. .172 .078خوزستان

 3173 307. 327. 3173 3.79 3.79زنجان

 1.70 117. 3173 3.79 197. 1971سمنان

 2273 2173 3171 317. 1373 1.70سيستان و بلوچستان

 1978 2073 3271 307. 1872 1878فارس

 2170 2270 3378 3171 1271 1379قزوين

 172 378 1372 1178 .27. .172قم

 2.71 2.7. 2371 2373 1371 1370کردستان

 3.7. 3178 2871 2973 3372 3879کرمان

 2271 2.73 2.71 2.73 .272 1972کرمانشاه

 1872 1871 337. 317. 1.73 1.71کهگيلويه و بويراحمد

 .307. 2878 3173 297. 3872 117گلستان

 2372 2378 2.78 2171 1.71 1878گيالن

 2972 2.78 2972 3273 1173 1173لرستان

 .1979 1972 327. 3273 1.7. 187مازندران

 207. 1971 1173 1271 3.78 3878مرکزي

 187. 1971 287. 2.70 .27. .379هرمزگان

 2.78 2.7. 3173 3271 3978 1071همدان

 878 973 1378 187. 1171 1272يزد
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1113سال در به تفکيک استانبر حسب فصل و  اقتصاديهاي عمده بخش اشتغال در سهم  -6جدول   

 استان

 زمستان پاييز تابستان بهار

 کشاورزي

 

 خدمات صنعت

 

 کشاورزي

 

 خدمات صنعت

 

 کشاورزي

 

 خدمات صنعت

 

 کشاورزي

 

 خدمات صنعت

 

 1978 3171 1371 1878 3171 1378 1.71 3373 1970 1.73 3370 1973 کل کشور

 1173 3971 1879 1071 .117 .187 .3.7 3373 2.73 .3.7 .3.7 2173 آذربايجان شرقي

 1879 .227 2873 1373 2371 3070 1079 2373 .3.7 3972 2173 3372 آذربايجان غربي

 1170 2979 2971 1078 2.71 3270 1171 .2.7 3371 3973 .217 3.79 اردبيل

 1371 1173 971 .1.7 1273 978 1372 1271 .117 1373 1171 1271 اصفهان

 .17. 1371 .27 1979 .1.7 271 170. .1.7 373 278. 1170 372 البرز

 .187 2370 2.72 1372 2170 2978 1.70 2.70 2.79 .1.7 2372 2373 ايالم

 78.. 2878 .1.7 873. .2.7 .1.7 979. 2.70 1371 970. 2.78 1.72 بوشهر

 .317 3.71 079 3270 3.72 078 3179 .337 171 3171 3.73 171 تهران

 .117 1371 1272 3873 .1.7 1170 1178 .117 .137 1270 3973 1873 چهارمحال و بختياري

 1073 .287 3079 3970 .2.7 .3.7 3371 2.73 3372 3.78 2.78 3171 خراسان جنوبي

 1971 .317 1971 1.70 .317 2372 .117 3370 2273 1170 3170 2270 خراسان رضوي

 1170 2.72 3378 3373 2179 .387 .3.7 2271 1071 .3.7 2370 3872 خراسان شمالي

 071. 2979 1978 072. 3371 1373 178. .327 .1.7 170. 3073 .187 خوزستان

 .387 3372 2.71 3373 3.71 2870 3.71 2870 3173 3972 .2.7 3371 زنجان

 073. 3.78 .137 072. 3172 1.72 1373 3970 1173 .197 3171 .1.7 سمنان

 1872 3273 .197 1870 3171 2073 1.73 .317 .227 1370 3071 2373 سيستان و بلوچستان

 1973 .297 2172 1971 3172 .197 1870 .307 .217 .187 3173 1979 فارس

 1.72 3171 .187 1273 3.71 2272 .127 3171 2372 1373 3271 2170 قزوين

 .37. 1278 371 .7.. 1170 .37 71.. 1071 173 .27. 1371 171 قم

 1970 2371 2173 .1.7 2.73 .217 1173 .217 .307 1278 .237 .307 کردستان

 3.73 2870 .317 1078 .287 3078 1073 3173 2.78 3.71 2973 3373 کرمان

 .37. 2370 2373 1873 2372 2.72 .1.7 2379 2.73 1971 2178 2.78 کرمانشاه

 1971 3173 1371 1372 3178 1970 1371 3372 .1.7 1.73 3278 1973 کهگيلويه و بويراحمد

 1.73 2.73 2.71 3878 3179 2973 .117 3073 2871 .117 2873 3072 گلستان

 373. 2.71 1973 379. 2.79 1871 1372 2173 3273 .127 2171 3371 گيالن

 3971 3.78 2278 1179 .337 2171 1271 3073 2.73 1372 2873 .287 لرستان

 073. 3379 .1.7 1873 3378 1.73 .187 3171 2073 1371 3073 2370 مازندران

 1071 1278 1.71 3.71 1272 2073 3.79 1278 1973 1070 1073 .197 مرکزي

 073. 2379 .227 .27. 2372 2173 378. 2.79 1.73 .37. 2970 1173 هرمزگان

 1379 3273 2378 1173 3279 2.71 .3.7 .337 2878 3.71 3073 3179 همدان

 1179 1871 .97 .117 1973 .87 1271 1872 .97 1371 1.78 971 يزد


