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 مقدمه

ای كه افزایش اشتغال و كاهش بیکااری،  گونههای اساسي اقتصاد هركشوری است، بهاشتغال و بیکاری، از جمله موضوع    

اسات كاه بارای ارزیاابي      هایيشود. نرخ بیکاری یکي از شاخصیافتگي جوامع تلقي ميهای توسعهعنوان یکي از شاخصبه

كاار باه   هاای نیاروی  كار با هدف برآورد شااخص گیرد. طرح آمارگیری نیرویشرایط اقتصادی كشور مورد استفاده قرار مي

هاا باا   صورت فصلي و ساالنه و همچنین تغییرات آن در كل كشور، نقاط شهری، نقاط روستایي و تغییرات ساالنه در استان

آغاز شد و از آن زماان   1384این طرح اولین بار در سال  شود.در فصول مختلف سال اجرا مي 1گیری چرخشيروش نمونه

هاای اشاتغال و   آن، طرح دیگری تحت عنوان آماارگیری از ویگگاي   تاكنون در ماه میاني هر فصل اجرا شده است. پیش از

بار در سال و یك 1379تا  1376های سال و پس از آن در 1373شد. طرح مذكور اولین بار در سال بیکاری خانوار اجرا مي

هاای اردیههشات و آباان ان اا      در مااه  1383ماه میاني هر فصل و در سال  در 1382تا  1380فقط در ماه آبان و از سال 

، در طارح ماذكور   2المللاي كاار  گه ساازمان باین  ویالمللي بهتر با مفاهیم بینگرفت. برای بههود كیفیت طرح و انطهاق بیش

 كار به اجرا در بیاید.عمل آمد تا به صورت طرح فعلي و با عنوان طرح آمارگیری نیروینگری بهباز

توان از آن برای ای است كه ميشود. نمونه پایه، نمونهدر این طرح به دلیل ماهیت ادواری آن از نمونه پایه استفاده مي    

های هایي انتخاب كرد. نمونه پایه این طرح برای سالنمونهچند دوره از یك آمارگیری ادواری یا چند آمارگیری، زیر 

كه پس از ساخت نمونه  بودساخته شده  1381طي فرایندی از چارچوب سرشماری عمومي كارگاهي  1387لغایت  1384

وان ان ا  گرفت تا بر اساس آن بت 1383های نمونه پایه در زمستان برداری از خانوارهای مربوط به خوشهپایه، فهرست

های مختلف آمارگیری انتخاب نمود. نمونه پایه بعدی خانوارهای نمونه را با توجه به الگوی چرخش مورد نظر برای دوره

طراحي و مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه پایه  1385اساس اطالعات فایل سرشماری سال  بر 1388طرح از ابتدای سال 

در این راستا با توجه به تغییر و تحوالت محدود جمعیتي و تفاده شده است. اس 1390فعلي، از اطالعات فایل سرشماری 

های نظر و از فر جز در موارد خاص( صرفبرداری در این نقاط )بهواحدهای مسکوني در نقاط روستایي از ان ا  فهرست

ی به منظور تهیه اما در نقاط شهری ،شوداستفاده مي 1390برداری سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال فهرست

و  1393 ،1391های سال زمستانهای نمونه پایه در ی خوشههنگا ، بخشي از خانوارها در محدودههچارچوب مناسب و ب

 برداری شدند. فهرست 1394
  

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

 جمعيت فعال اقتصادي 
ی ی آماارگیری )هفتاه  قهال از هفتاه  ی تقاویمي  تر )حداقل سن تعیین شده(، كه در هفتاه ساله و بیش 10تما  افراد     

مرجع( طهق تعریف كار، در تولیاد كااال و خادماات مشااركت داشتااه )شااغاال( و یاا از قابلیات مشاااركت برخااوردار        
 شوند.اند )بیکاار(، جمعیت فعاال اقتصادی محسوب ميباوده

 

 شاغل        
و یاا بناا باه     1طهق تعریف كار، حداقل یك ساعت كاار كارده  ی مرجع، تر كه در طول هفتهساله و بیش 10تما  افراد     

طاور عماده شاامل دو گاروه مازد و      شوند. شاغالن بهرا ترك كرده باشند، شاغل محسوب مي شانطور موقت كاردالیلي به
ی مرجاع باا داشاتن پیوناد رسامي شاغلي بارای مازد و         شوند. ترك موقت كار در هفتاه بگیران و خوداشتغاالن ميحقوق

لحاظ اهمیتاي كاه   شود. افراد زیر نیز بهعنوان اشتغال محسوب ميبگیران و تداو  كسب و كار برای خوداشتغاالن، بهوقحق
 شوند:در فعالیت اقتصادی كشور دارند، شاغل محسوب مي

 كاركنان  كنندكار مي ،افرادی كه بدون دریافت مزد برای یکي از اعضای خانوار خود كه با وی نسهت خویشاوندی دارند(
 فامیلي بدون مزد(.

 دهناد، یعناي   ی محال كاارآموزی ان اا  ماي    ی كارآموزی فعالیتي در ارتهاط با فعالیت مؤسسهكارآموزاني كه در دوره
 شود. محسوب مي "كار"ها فعالیت آن ،مستقیماً در تولید كاال یا خدمات سهیم هستند

 اند.ی مرجع مطابق تعریف، كار كردهمحصالني كه در هفته 
 پرسانل كاادر  شاامل  كنند )نیروهای مسلح صورت كادر دائم یا موقت خدمت ميتما  افرادی كه در نیروهای مسلح به، 

 ی نیروهای نظامي و انتظامي(.وظیفه سربازان و داراندرجه

 

 بيكار  
 شود كه:تر اطالق ميساله و بیش 10بیکار به تما   افراد     
 د )دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي نهاشند(.ی مرجع فاقد كار باشندر هفته (1
 ی بعد از آن آماده برای كار باشند )برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالي آماده باشند(.ی مرجع و یا هفتهدر هفته (2
ی منظور جست وی اشتغال مزدبگیر ی مرجع و سه هفته قهل از آن جویای كار باشند )اقدامات مشخصي را بهدر هفته (3

 عمل آورده باشند(.و یا خوداشتغالي به 
انتظار بازگشت به شغل قهلي جویای كار نهوده، ولاي فاقاد كاار و آمااده     در دلیل آغاز به كار در آینده و یا افرادی كه به    

 شوند.اند نیز بیکار محسوب ميبرای كار بوده
 

  زماني اشتغال ناقصجمعيت داراي 

شامل تما  شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سركار یا غایب موقات از محال   زماني  افراد دارای اشتغال ناقص    
-تر، قرار داشتن در فصل غیركاری و... كمبه دالیل اقتصادی نظیر ركود كاری، پیدا نکردن كار با ساعت كار بیش و كار بوده

 .اندهفته مرجع بوده ، خواهان و آماده برای ان ا  كار اضافي درساعت كار كرده 44تر از 
 

______________________________________________________________________ 
 (ILO)المللي كار بر اساس استاندارد سازمان بين 1-
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 هاشاخص

  (نرخ مشاركت اقتصادي )نرخ فعاليت 

در سان كاار،    تر( به جمعیتساله و بیش 15تر )یا ساله و بیش 10جمعیت فعال )شاغل و بیکار( نسهت عهارت است از     

 .100در ضرب ،تر(ساله و بیش 15یا )تر ساله و بیش10

 
 

 =  نرخ مشاركت اقتصادی                                                                         × 100

 

 

 

  نرخ بيكاري 

 .100در ضرب ،جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(نسهت عهارت است از      

 
 =  نرخ بیکاری    ×                    100

 

   ساله( 15-29 )يا ،ساله 15-24نرخ بيكاري جمعيت 

 ،سااله(  15-29 ساله )یاا  15-24ساله( به جمعیت فعال  15-29ساله )یا  15-24 جمعیت بیکارنسهت عهارت است از     

 .100در  ضرب

 

 

 ساله(  15-29ساله )یا  15-24=  نرخ بیکاری جمعیت                                       ×                        100

 

 

   زماني اشتغال ناقصجمعيت داراي سهم 

 .100در ضرب ،جمعیت شاغل به زماني  جمعیت دارای اشتغال ناقصنسهت عهارت است از     

 

 
  زماني اشتغال ناقصدارای  جمعیتسهم =                                                   × 100

 

 

 

 

 جمعيت بيكار

 جمعيت فعال

تر(ساله و بيش 15 تر )ياساله و بيش 10جمعيت فعال   

تر(ساله و بيش 15تر )يا ساله و بيش 10جمعيت   

ساله( 15-29ساله )يا  15 -24 جمعيت بيكار  

ساله( 15-92 ساله )يا 15 -24 جمعيت فعال  

دارای اشتغال ناقصجمعيت   

 جمعيت شاغل
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 نتايج 

چنین جدول . همه شده استئارا 1در جدول  كارنیرویهای ترین شاخص، عمده1395 بر اساس نتایج این طرح در سال    

ی ماده هاای ع شااخص  6و 4جداول در ادامه، در دهد. نشان مي 1394كار را نسهت به سال های نیرویتغییرات شاخص 2

باه تفکیاك    1394-95هاای  ساال ی مذكور بارای  هاشاخص 5 و 3جداول در و  1395فصول مختلف سال  دركار  نیروی

 استان ارائه شده است. 

 1395سال  در جنس، نقاط شهري و روستايي ر حسببكار نيرويي عمدههاي شاخص -1جدول 
 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد كل  هاي نيروي كارشاخص 

 10شاركت اقتصادي جمعيت م

 ترساله و بيش

 41/0 38/9 14/9 64/1 39/4 نرخ

 6987588 18803862 4892634 20898816 25791450 تعداد

 تربيشساله و  10 بيكاري جمعيت
 8/9 13/7 20/7 10/5 12/4 نرخ

 619006 2584392 1011830 2191568 3203398 تعداد

 ساله 15-24بيكاري جوانان 
 22/5 32/3 44/2 25/4 29/2 نرخ

 216527 653004 264697 604834 869531 تعداد

 ساله 15-29بيكاري جوانان 
 19/9 28/1 42/3 21/4 25/9 نرخ

 378033 1449491 645312 1182212 1827525 تعداد

 ت اشتغالنسب
5/34 نرخ  4/57  8/11  6/33  3/37  

8163685 16219470 3880804 18707247 22588052 تعداد  

 اشتغال در بخش كشاورزي
 50/3 5/3 22/0 17/1 18/0 سهم

 3200911 859594 852679 3207826 4060506 تعداد

 اشتغال در بخش صنعت
 25/4 34/4 25/2 33/3 31/9 سهم

 1617016 5583371 976668 6223718 7200387 تعداد

 اشتغال در بخش خدمات
 24/3 60/3 52/8 49/6 50/1 سهم

 1550461 9772752 2050861 9272352 11323214 تعداد

 14/6 8/7 4/9 11/5 10/3 سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني 

تر با ساعت كار ساله و بيش 15سهم شاغلين 

 ترساعت و بيش 49معمول 
38/4 43/5 13/9 40/5 33/2 

 * علت اختالف در سرجمع ناشي از گرد كردن ارقا  است.

از  تر(ساله و بیش 10درصد جمعیت در سن كار ) 4/39كه  دهدكت اقتصادی )نرخ فعالیت( نشان ميبررسي نرخ مشار    

نرخ مشاركت  كه دهدنشان مينتایج  چنینهم اند.قرار گرفته شاغالن یا بیکاران گروهیعني در  ؛اندنظر اقتصادی فعال بوده

  تر بوده است.روستایي كم نقاطه شهری نسهت ب نقاطدر و بین زنان نسهت به مردان در اقتصادی 

نارخ بیکااری در   بر اساس این نتایج،  اند.بودهبیکار  ،درصد از جمعیت فعال 4/12كه  دهدبررسي نرخ بیکاری نشان مي    

 وده است. ب ترروستایي بیش نقاطشهری نسهت به  نقاطدر و بین زنان نسهت به مردان 

شااخص در  اند. ایان  بودهدارای اشتغال ناقص  شاغل تدرصد جمعی 3/10كه  دهدبررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي    
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 تر از نقاط شهری بوده است. روستایي بیشبین مردان بیشتر از زنان و در نقاط 

ترین ساهم اشاتغال را   درصد بیش 1/50دهد كه بخش خدمات با اقتصادی نشان مي یهای عمدهبررسي اشتغال در بخش

 درصد قرار دارند. 0/18درصد و كشاورزی با  9/31های صنعت با است. در مراتب بعدی بخش به خود اختصاص داده

. ایان  اناد باوده بیکاار   این گروه ساني درصد از جمعیت فعال  2/29حاكي از آن است كه  ساله 15-24نرخ بیکاری جوانان 

 ر بوده است. تشاخص در بین زنان نسهت به مردان و در نقاط شهری نسهت به نقاط روستایي بیش

 . ایناندبودهبیکار  این گروه سنيجمعیت فعال درصد از  9/25كه  دارداز آن حکایت نیز  ساله 15-29 نرخ بیکاری جوانان

 تر بوده است. شاخص در بین زنان نسهت به مردان و در نقاط شهری نسهت به نقاط روستایي بیش

درصاد شااغلین باه     4/38دهد تر نشان ميساعت و بیش 49ل تر با ساعت كار معموساله و بیش 15بررسي سهم شاغلین 

در دهد مينشان است كنند. این شاخص كه یکي از نماگرهای كار شایسته ساعت در هفته كار مي 49طور معمول بیش از 

 كنند. تر از استاندارد كار ميكشور سهم زیادی از شاغلین بیش

 1394سال نسبت به  1395سال  در بر حسب جنس، نقاط شهري و روستاييكار ي نيرويهاي عمدهتغييرات شاخص -2جدول 

 هاي نيروي كارشاخص
 نقاط روستايي نقاط شهري زن مرد كل 

 تغيير 94سال  تغيير 94سال  تغيير 94سال  تغيير 94سال  تغيير 94سال 

نرخ مشاركت اقتصادي 

 )نرخ فعاليت(
38/2 1/2 63/2 0/9 13/3 1/6 37/5 1/4 40/0 1/0 

 0/8 8/1 1/5 12/2 1/3 19/4 1/2 9/3 1/4 11/0 نرخ بيكاري

 نرخ بيكاري جوانان

 ساله 24-15 
26/1 3/1 22/3 3/1 42/8 1/4 29/3 3/0 20/0 2/5 

 نرخ بيكاري جوانان

 ساله 29-15 
23/3 2/6 19/1 2/3 40/2 2/1 25/5 2/6 17/6 2/3 

كار را بر حسب جنس، نقاط شهری و روستایي  ی نیرویهای عمدهمقادیر شاخص 2شود جدول كه مشاهده مي گونههمان

دهاد. تغییارات   نشان ماي  1394نسهت به سال  1395در سال را  هااین شاخصمقدار تغییرات چنین همو  1394در سال 

 ها در سطح كل كشور به شرح زیر است:این شاخص

 یافته است. افزایشرصد د 2/1 به میزان 1394 )نرخ فعالیت( نسهت به سالی نرخ مشاركت اقتصاد -

 ش یافته است.افزایدرصد  4/1، 1394نسهت به سال نرخ بیکاری  -

 ش یافته است.افزایدرصد  1/3 ،1394 نسهت به سالساله  15-24نرخ بیکاری جوانان  -

 یافته است.  شافزایصد در 6/2 ،1394 نسهت به سالساله  15-29نرخ بیکاری جوانان  -

  



 1395كارسال نتايج طرح آمارگيري نيرويي چكيده 

     كار و سرشماري دفتر جمعيت، نيروي 

6 

 دهد.نشان مي 1395تا  1384های نرخ مشاركت اقتصادی را در سال 1 نمودار

 

 
 

 

 

 

  دهد.نشان مي 1395تا  1384های نرخ بیکاری را در سال 2نمودار
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نرخ مشاركت اقتصادي در كل كشور-1نمودار 
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نرخ بيكاري در كل كشور-2نمودار 
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 دهد.نشان مي 1395تا  1390های نرخ بیکاری را در فصول مختلف سال 3نمودار 
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بهار  تابستان پاييز زمستان

1395تا 1390نرخ بيكاري در فصول مختلف سال هاي 
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 1394-95 هايكار به تفكيك استان در سال نيروي يهاي عمدهشاخص -3جدول

 استان
 نرخ بيكاري نرخ مشاركت اقتصادي

1394 1395 1394 1395 

 12/4 11/0 39/4 38/2 كل كشور

 10/8 7/3 41/0 39/3 آذربايجان شرقي

 39/9 40/5 10/9 11/0آذربايجان غربي

 15/3 12/8 43/8 43/7 اردبيل

 40/4 40/4 13/8 14/6اصفهان

 14/3 12/4 37/8 37/5 البرز

 36/5 36/1 11/6 11/6ايالم

 36/3 37/0 9/7 11/3بوشهر

 37/1 40/2 8/1 11/6تهران

 36/1 39/4 16/4 20/2چهارمحال و بختياري

 36/5 38/0 8/6 10/7خراسان جنوبي

 40/1 42/1 13/3 13/2خراسان رضوي

 41/8 42/4 11/1 11/2يخراسان شمال

 37/5 38/5 10/9 12/7خوزستان

 39/9 40/8 9/6 9/7زنجان

 38/3 38/9 8/4 8/6سمنان

 29/9 31/1 11/5 12/9سيستان و بلوچستان

 37/5 39/4 12/1 11/4فارس

 40/2 39/3 11/7 11/6قزوين

 35/3 35/8 11/3 11/2قم

 40/2 41/9 13/3 15/2كردستان

 35/2 37/6 7/9 11/5كرمان

 39/5 38/9 17/6 22/0كرمانشاه

 34/5 38/6 17/7 13/3كهگيلويه و بويراحمد

 37/6 38/2 11/8 12/6گلستان

 41/1 40/8 11/0 11/3گيالن

 36/2 35/0 13/3 13/0لرستان

 41/0 41/0 12/1 11/6مازندران

 36/5 35/6 7/9 7/3مركزي

 37/2 38/8 11/9 10/3هرمزگان

 36/8 38/6 8/5 9/5مدانه

 12/8 11/2 40/8 41/1 يزد
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 1395سال در به تفكيك استان بر حسب فصل و  كارنيرويي عمدههاي شاخص -4جدول 

 
 زمستان پاييز تابستان بهار 

 استان
نرخ مشاركت 

 اقتصادي
 نرخ بيكاري

نرخ مشاركت 

 اقتصادي

 نرخ

 بيكاري

نرخ مشاركت 

 اقتصادي
 نرخ بيكاري

نرخ مشاركت 

 تصادياق

 نرخ

 بيكاري

 12/5 38/9 12/3 38/9 12/7 40/4 12/2 39/5 كل كشور

 13/3 40/9 13/1 40/0 10/4 43/5 6/3 39/7 آذربايجان شرقي

 16/5 39/1 11/3 39/4 7/5 42/8 9/2 40/6 آذربايجان غربي

 18/3 43/8 15/6 43/4 12/6 43/6 14/8 44/3 اردبيل

 12/5 40/7 12/7 38/3 17/4 40/7 15/7 42/0 اصفهان

 15/4 37/0 12/6 37/2 15/4 38/4 13/8 38/5 البرز

 13/2 36/0 11/7 35/4 11/2 35/8 10/2 37/1 ايالم

 13/0 38/4 12/1 37/3 11/2 36/4 8/6 36/0 بوشهر

 9/8 40/0 9/8 39/1 13/3 41/2 13/5 40/5 تهران

 22/6 37/8 20/6 42/6 19/8 40/2 17/8 36/8 چهارمحال و بختياري

 9/8 36/0 11/7 39/0 13/4 41/3 7/3 35/6 خراسان جنوبي

 14/0 41/2 11/5 42/0 12/5 42/4 14/8 43/1 خراسان رضوي

 12/5 39/7 13/8 43/4 9/7 43/8 8/6 42/9 خراسان شمالي

 12/2 39/5 13/9 38/5 14/9 39/1 9/4 37/1 خوزستان

 10/4 37/4 11/9 40/4 8/2 45/1 8/4 40/3 زنجان

 6/7 39/6 10/3 37/8 8/1 38/8 9/3 39/3 منانس

 13/9 30/3 12/9 30/4 13/8 32/9 10/8 30/7 سيستان و بلوچستان

 9/0 39/0 10/9 39/6 13/6 40/3 12/3 38/6 فارس

 11/0 39/4 11/9 39/6 11/6 38/9 11/9 39/3 قزوين

 9/6 36/8 10/0 36/3 11/4 35/3 14/1 35/0 قم

 20/5 42/1 16/0 41/7 12/0 41/7 12/0 41/9 كردستان

 9/5 37/0 11/5 38/4 11/9 38/4 12/9 36/6 كرمان

 24/5 37/1 24/5 37/3 20/3 40/6 19/2 40/5 كرمانشاه

 11/4 36/0 12/6 41/0 13/0 40/6 16/4 36/8 كهگيلويه و بويراحمد

 11/5 37/1 12/2 37/4 12/8 39/1 13/8 39/2 گلستان

 14/1 38/2 12/4 40/9 9/9 41/1 9/3 42/7 گيالن

 12/8 34/7 12/9 35/2 12/0 36/4 14/3 33/7 لرستان

 12/8 40/2 13/2 39/7 10/8 41/6 9/8 42/6 مازندران

 5/8 34/4 9/2 36/5 6/7 37/1 7/5 34/5 مركزي

 9/9 38/9 10/1 38/1 10/1 38/8 11/1 39/3 هرمزگان

 10/7 37/3 10/7 37/5 8/0 40/6 8/8 38/9 همدان

 13/5 40/6 12/2 41/5 11/8 41/7 13/6 39/5 يزد
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 1394-95هاي سال دربه تفكيك استان  اقتصادي فعاليت يهاي عمدهبخشاشتغال در  سهم -5جدول 

 استان
 خدمات صنعت كشاورزي

 95ال س 94ال س 95ال س 94ال س 95ال س 94ال س

 18/0 18/0 32/5 31/9 49/4 50/1كل كشور

 22/2 20/1 38/4 39/7 39/4 40/1آذربايجان شرقي

 34/1 32/8 23/5 22/3 42/5 44/9آذربايجان غربي

 33/8 35/1 25/6 23/6 40/6 41/3اردبيل

 11/5 11/0 41/4 43/6 47/1 45/4اصفهان

 54/6 52/3 42/8 44/6 2/6 3/1 البرز

 24/7 24/5 26/7 27/2 48/6 48/3ايالم

 13/3 14/2 27/5 24/4 59/3 61/3بوشهر

هرانت 1/2 1/3 35/5 33/5 63/3 65/3 

 15/4 18/1 41/3 39/9 43/3 42/0چهارمحال و بختياري

 33/2 32/9 28/6 28/4 38/3 38/7خراسان جنوبي

 23/4 23/6 30/6 30/8 46/0 45/6خراسان رضوي

 41/6 40/0 22/8 24/0 35/7 36/0خراسان شمالي

 17/5 19/9 31/2 28/7 51/4 51/4خوزستان

جانزن 31/8 33/6 31/8 30/9 36/5 35/4 

 13/7 14/9 37/8 34/0 48/4 50/9سمنان

 18/9 18/2 28/9 29/2 52/2 52/6سيستان و بلوچستان

 20/6 19/8 29/0 30/0 50/4 50/3فارس

 20/8 19/6 34/9 35/5 44/3 45/0قزوين

 3/1 3/6 41/5 42/2 55/4 54/0قم

 26/6 24/4 25/9 25/1 47/5 50/5كردستان

 34/2 34/1 26/8 26/3 39/0 39/6كرمان

 29/2 27/6 22/4 22/3 48/4 50/2كرمانشاه

 18/0 20/9 31/8 29/4 50/3 49/7كهگيلويه و بويراحمد

 27/6 28/8 28/7 25/4 43/8 45/8گلستان

 27/3 26/0 23/6 24/6 48/9 49/2گيالن

 25/9 23/9 31/0 30/6 43/1 45/5لرستان

انمازندر 20/2 20/1 29/8 28/3 50/0 51/7 

 17/2 16/5 42/6 41/3 40/1 42/3مركزي

 18/7 18/9 31/4 31/8 49/9 49/3هرمزگان

 24/7 27/0 31/4 28/1 43/9 44/9همدان

 9/7 8/3 46/5 45/4 43/8 46/3يزد
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 1395سال در به تفكيك استانبر حسب فصل و  اقتصادي يهاي عمدهبخشاشتغال در سهم  -6جدول 

 استان
 زمستان پاييز تابستان بهار

 خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي خدمات صنعت كشاورزي

 51/4 32/5 16/1 50/6 32/1 17/3 49/1 31/5 19/4 49/4 31/4 19/1 كل كشور

 42/9 39/6 17/5 42/8 38/9 18/4 36/7 39/6 23/7 38/6 40/8 20/6 آذربايجان شرقي

 50/6 21/6 27/8 45/7 25/0 29/3 41/2 20/0 38/7 43/1 22/8 34/1 آذربايجان غربي

 42/6 24/9 32/5 42/9 22/8 34/3 40/4 23/2 36/4 39/6 23/7 36/8 اردبيل

 45/2 45/4 9/4 44/3 44/3 11/4 45/6 42/4 12/1 46/7 42/3 11/1 اصفهان

 55/7 42/1 2/2 55/0 42/7 2/3 51/9 44/7 3/4 55/6 41/8 2/6 البرز

 49/2 28/7 22/2 49/3 25/7 25/0 48/1 27/5 24/4 46/8 26/9 26/2 ايالم

 60/3 25/4 14/3 60/2 25/2 14/5 62/8 23/8 13/4 62/0 23/3 14/8 بوشهر

 64/7 34/4 0/9 64/7 34/0 1/3 65/8 32/3 1/8 65/8 33/1 1/1 تهران

 44/0 41/2 14/8 40/7 40/4 19/0 41/6 39/6 18/8 42/1 38/6 19/3 چهارمحال و بختياري

 40/7 27/9 31/4 35/5 27/3 37/1 37/8 29/6 32/6 41/0 28/8 30/2 خراسان جنوبي

 46/9 32/1 21/0 45/7 30/1 24/2 45/0 31/2 23/9 44/9 29/9 25/2 خراسان رضوي

 39/8 23/1 37/1 36/4 24/3 39/2 34/6 25/6 39/8 33/4 22/8 43/9 خراسان شمالي

 50/6 29/3 20/1 53/8 25/9 20/3 50/1 29/8 20/1 51/1 29/8 19/2 خوزستان

 38/1 29/4 32/4 37/6 31/8 30/6 32/6 32/1 35/3 34/0 30/1 35/9 زنجان

 52/9 32/4 14/4 51/4 34/5 14/0 48/4 35/7 15/8 50/7 33/6 15/6 سمنان

 50/3 30/6 19/1 53/0 28/5 18/5 55/1 28/3 16/6 51/8 29/3 18/8 سيستان و بلوچستان

 51/5 31/3 17/2 49/2 31/5 19/4 50/4 28/8 20/7 49/9 28/2 22/0 فارس

 47/7 34/1 18/1 47/8 34/3 17/9 42/1 37/0 20/9 42/0 36/4 21/6 قزوين

 55/8 41/0 3/0 56/0 40/2 3/5 53/7 42/2 4/0 50/1 45/8 3/9 قم

 54/7 22/1 23/2 52/3 25/6 22/1 47/1 27/2 25/7 48/5 25/2 26/3 كردستان

 41/2 25/5 33/3 40/4 25/3 34/3 38/9 27/2 34/0 37/6 27/4 35/0 كرمان

 54/7 20/6 24/7 53/7 19/7 26/6 45/8 23/9 30/3 47/5 24/3 28/2 كرمانشاه

 50/8 28/5 20/6 47/7 30/7 21/6 51/5 28/8 19/7 48/8 29/5 21/7 كهگيلويه و بويراحمد

 48/0 25/8 26/2 47/1 26/1 26/9 44/5 25/9 29/6 43/8 23/9 32/3 گلستان

 54/1 26/4 19/3 51/8 27/1 21/0 46/4 23/7 29/8 45/3 21/8 32/4 گيالن

 45/5 32/5 22/0 46/2 31/1 22/6 45/0 28/1 26/9 45/3 30/8 23/9 لرستان

 53/8 29/1 17/1 51/7 30/7 17/5 51/3 27/4 21/4 50/0 26/3 23/7 مازندران

 42/1 42/6 15/3 41/9 43/7 14/3 41/2 41/3 17/5 43/8 37/2 19/0 مركزي

 49/0 31/5 19/5 50/0 29/1 20/9 49/9 31/3 18/8 48/2 35/2 16/6 هرمزگان

 48/1 27/2 24/7 47/0 27/9 25/1 42/2 28/5 29/3 43/0 28/5 28/5 همدان

 45/7 46/6 7/5 45/7 47/3 6/9 46/8 43/9 9/3 46/8 43/8 9/4 يزد

 


