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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

  .آمار گردآوري نشده است  -
  .آمار در دسترس نيست  0 0 0

  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد  ×
  .معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي  ××

  .رقم كمتر از نصف واحد است
  .نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم 

  .رقم غير قطعي است  *
  .رقم جنبه تخميني دارد  **
  دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به.  

 هـا قبـل از   هـا و شـاخص   نسـبت   محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقام اسـت  اختالف در سرجمع
  .است كردن ارقام صورت گرفته استسرر
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  پيشگفتار
تا قبل از اين آمارگيري، اطالعات منسجم و قابل . در سطح كشور به اجرا درآمد 1387اولين آمارگيري ملى در حوزه گردشگري در سال 

ها و بناهاي تاريخي تحت پوشش  موزه اعتمادي در حوزه گردشگران ملى وجود نداشته است و در برخي موارد آمار رسمى بازديدكنندگان از
اهميت صنعت گردشگري در شكوفايي اقتصادي . هاي آماري انتشار يافته است سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سالنامه

ريزان در دستور كار  د نياز برنامهمورنمايد تا نظام آماري منسجم و پويايي در اين بخش استقرار يافته، توليد و انتشار آمار و اطالعات  ايجاب مي
هاي طبيعي و تنوع آب و هوايي يكي از مقصدهاي  بدون شك ايران با تاريخي كهن و فرهنگي غني با وجود ميراث فرهنگي، جاذبه. قرار گيرد

توليد و انتشار آمار و . شد ريزي مناسب، به يكي از منابع توليد ثروت در كشور تبديل خواهد مهم گردشگرپذير جهان است كه در صورت برنامه
اندركاران اين  اطالعات حوزه گردشگري از نيازهاي مهم بخش فرهنگي كشور است كه مسئوليت و همكاري نزديك بيش از پيش همه دست

  . طلبد حوزه را در اين مهم مي
هاي اقماري گردشگري  در زمينه تهيه حساببا همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي سابق، مطالعاتي را  1381  مركز آمار ايران از سال

رغم ناتمام ماندن اين  علي. اما پس از ادغام سازمان مذكور با سازمان ميراث فرهنگي اين مطالعات متوقف شد. طور مشترك آغاز نمود به
كيد أت) خروجي ،ورودي ،بومي( هاي آمارگيري در سه حوزه اصلي گردشگري ها، نتيجه مطالعات انجام شده، بر طراحي و اجراي طرح فعاليت

در برنامه اول  »آمارگيري از گردشگران ورودي«و  »آمارگيري از گردشگران داخلي«در اين راستا اجراي دو طرح آمارگيري با عناوين . كرد مي
  .بيني شد آمار كشور پيش

با همكاري پژوهشكده آمار آغاز و در نهايت  1385به لطف الهي مطالعات اوليه براي آزمايش طرح آمارگيري از گردشگران داخلي در سال 
هاي بوشهر، تهران، سبزوار، رفسنجان، بابل و مالير به مرحله اجرا  طرح مزبور در شش استان منتخب در سطح شهرستان 1386در فروردين ماه 

و راهنماهاي تهيه شده   در پرسشنامه عوامل اجرايي، اصالحاتي تماميپس از ارزيابي نتايج آزمايش طرح و اخذ نظرات و پيشنهادات . درآمد
  .اعمال شد

هاي تير، مهر و دي سال  ، طرح اصلي در چهار مرحله، طي ماه1387به منظور گردآوري اطالعات گردشگري خانوارهاي كشور در سال 
د و در هر مرحله اطالعات به اجرا درآمهاي تير و مهر  در دو مرحله در طي ماه 1390و براي دومين بار در سال  1388و فروردين  1387

  .گردشگري خانوارها در فصل قبل مورد پرسش قرار گرفت
اميد است با تداوم توليد آمارهاي گردشگري و . باشد مي 1390بهار و تابستان سال فصل دو نشريه حاضر حاوي نتايج طرح مزبور در 

  .فراهم شود ،ت با اهميتريزي بهتر براي اين صنع هاي گردشگري در كشور امكان برنامه شناخت الگو
اند تشكر و  را تسهيل نموده  ها و افرادي كه به نحوي در اجراي اين طرح مشاركت داشته يا اجراي آن سازمان تماميمركز آمار ايران از 

براي اجراي هر چه پيشاپيش از ارايه نظرات و پيشنهادات ارزنده همه مخاطبان گرامي و عالقمندان به آمار حوزه گردشگري . كند قدرداني مي
  . شود بهتر طرح در آينده استقبال مي

  

  
  التوفيق …من ا

   عادل آذر       

  مركز آمار ايرانيس ري  
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  مشخصات كلي طرح
 

  هدف كلي
   .ستا 1390در سال رهاي گردشگري خانوارهاي كشور مربوط به سفهدف كلي از اجراي اين طرح، تهيه آمار و اطالعات 

  
  جامعه هدف

غيـر  خانوارهـاي معمـولي   . است 1390خانوارهاي معمولي ساكن در مناطق شهري و روستايي كشور در سال   هدف، شامل همه  جامعه
  .داده نشده است اي در اين طرح پوشش ، گروهي و مؤسسهساكن

  
  واحد آماري

  .است 1390معمولي ساكن در مناطق شهري و روستايي كشور در سال واحد آماري، يك خانوار 
  

  زمان آماري
  .است) 1390بهار و تابستان (زمان آماري اقالم مورد سنجش بسته به مورد، روز آمارگيري يا فصل قبل از زمان آمارگيري 

  
  زمان آمارگيري

و 1390تيرماه  30تا  11در فصل تابستان، ن آمارگيري اين طرح زما. شده استهاي تابستان و پاييز انجام  فصلآمارگيري اين طرح در 
  .است 1390مهرماه  15تا  1براي فصل پاييز، 

  
  روش آمارگيري

  .گيري است روش آمارگيري در اين طرح، روش نمونه
  

  برآوردسطح 
  .شود ارائه ميدر سطح كل كشور اين طرح  يهابرآورد

  
  آوري اطالعات روش جمع

هـاي گردشـگري خـانوار در     گيري اين طرح، مأمور آمارگير با مراجعه به خانوارهاي نمونه، اطالعات مربوط به فعاليتدر اولين دوره آمار
در دومين دوره آمارگيري . نموده استفصل بهار را از طريق مصاحبه رودررو با سرپرست يا عضو مطلع خانوار در پرسشنامه مربوط ثبت 

به خانوارهاي پاسخگو در فصل قبل، اطالعات گردشگري مربوط به فصـل تابسـتان خانوارهـا را در     طرح، مأمور آمارگير با مراجعه مجدد
  .كند ميپرسشنامه مربوط ثبت 

  
  برآوردها 

در فصـل  ) بـا اقامـت شـبانه    -بدون اقامت شبانه(برآورد تعداد سفرهاي داخلي به تفكيك نوع سفر  از پارامترهاي مورد نظر طرح عبارت
برآورد تعداد سفرهاي خارجي در فصل بهار و تابستان، برآورد تعداد سفرهاي داخلي به تفكيك هدف اصـلي از سـفر در    بهار و تابستان،

  . باشد مي... در فصل بهار و تابستان وبر حسب اقالم هزينه، نوع سفر و مقصد سفر  هاخانوار سفر  هاي هزينهفصل بهار و تابستان، برآورد 



  1390 –نتايج آمارگيري از گردشگران ملي

 

10 

  گيري چارچوب نمونه
در كشور است اين فهرست عالوه بر  1385هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  حوزه گيري مرحله اول، فهرست نمونهچارچوب 

نسبت تعداد سرپرست مهاجر به تعداد كل سرپرستان، : اطالعات جغرافيايي و تعداد خانوار معمولي ساكن، شامل اطالعاتي كمكي مانند
كل سرپرستان، نسبت تعداد سرپرستان داراي خودرو شخصي به تعداد كل سرپرستان، نسـبت   نسبت تعداد سرپرستان سالمند به تعداد

  .روند بندي اين واحدها به كار مي افراد داراي محل تولد جاي ديگر و نسبت افراد شاغل در جاي ديگر است كه براي طبقه
بـه  هـا   هاي نمونه است كه هر كدام از اين قطعـه  بندي حوزه حاصل از تقسيم هاي دوم، فهرست قطعه  گيري مرحله چارچوب نمونه

اين مرحله به خاطر كم نمودن پيمايش و . خانوار است 40خانوار و در مناطق روستايي شامل  80امل شدر مناطق شهري طور متوسط 
  .تري در نظر گرفته شده است هاي كوچك به همين دليل در مناطق روستايي محدودهو  سهولت اجرا به طرح اضافه

گيـري اسـت    گيري مرحله دوم نمونه خانوارهاي معمولي ساكن در واحدهاي نمونه  گيري مرحله سوم، فهرست همه ارچوب نمونهچ
  . برداري، تهيه كرده است ها و خانوارهاي قطعه نمونه در قالب فرم فهرست از كليه مكان برداري فهرستكه مأمور آمارگير با 

  
  گيري واحد نمونه
، در مرحلـه دوم يـك قطعـه و در    1385ر اين طرح در مرحله اول يك حوزه در سرشماري عمومي نفوس و مسـكن  گيري د واحد نمونه

  .مرحله سوم يك خانوار معمولي ساكن است
  

  گيري روش نمونه
  .شده استبندي استفاده  اي با طبقه گيري احتمالي سه مرحله در اين طرح، از روش نمونه

   
  نمونه  روش تعيين اندازه

  :شود صورت زير محاسبه مي  نمونه در سطح كشور بههاي  خانوار نمونه در كل كشور، تعداد خانوار نمونه در هر حوزه و تعداد حوزه تعداد
  

  روش تعيين تعداد خانوارهاي نمونه در كل كشور
  



  
  

( )

( p )
z

r p

Deff ( Nr )

F
m  2

2

1
2

1 1 

  :كه در آن
  
  

m: كشور تعداد خانوارهاي نمونه در كل  

)(نقطه : ::           21100 
 050براي (ام توزيع نرمال استاندارد/  96/1برابر با(  

p: منظور شده است 018/0قبلي برابر به نتايج طرح حداقل نسبت مورد نظر در جامعه كه با توجه  برآورد.  
r :نسبت مورد نظر برآوردشده براي  خطاي نسبي پذيرفته  

F :در نظر گرفته شده است 52/0نتايج طرح قبلي برابر نسبت خانوارهاي سفر رفته در جامعه كه با توجه به  برآورد..  
Deff:  ظر گرفته شده استدر ن 2/1اثر طرح كه با توجه به نتايج طرح قبلي برابر.  

Nr      :در نظر گرفته شده است 11/0پاسخي كه با توجه به نتايج طرح قبلي برابر  نرخ بي.  
  
  
  
  

( )
z 

1
2
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  روش تعيين تعداد خانوارهاي نمونه در هر حوزه
  

  :طور تقريبي داريم اي به گيري چند مرحله در نمونه
)( 11  mDeff  

  :كه در آن
m :اول  گيري مرحله متوسط تعداد خانوارهاي نمونه در هر واحد نمونه  
 :اول  گيري مرحله ضريب همبستگي درون واحدهاي نمونه  

بـا توجـه بـه     و مقـدار  2برابـر   Deffجا مقـدار   در اين. اند شده آوردبربا استفاده از نتايج اجراي آزمايشي طرح  وDeffمقادير 
 mدر نظر گرفته شد كه بـر ايـن اسـاس مقـدار      15/0شده براي متغيرهاي تعداد سفر خانوار و هزينه سفر خانوار مقدار  برآوردمقادير 

  . عنوان خانوار نمونه جايگزين تعيين شده است خانوار نيز به 4در هر حوزه تعداد . گردد ن ميتعيي 8برابر 
  

  هاي نمونه در كل كشور روش تعيين تعداد حوزه
  هـاي نمونـه كـل كشـور از رابطـه      نمونه، تعـداد حـوزه    با داشتن تعداد خانوارهاي نمونه كل كشور و تعداد خانوارهاي نمونه در هر حوزه

m

m
n  شود حاصل مي.  

هـاي   هـا، بـين اسـتان    هاي نمونه در سطح كشور، اين تعداد متناسب با تعداد خانوار معمولي ساكن استان پس از تعيين تعداد حوزه     
   .ه استتعيين شد) hn(هاي هر طبقه، تعداد حوزه نمونه در هر طبقه  و در هر استان متناسب با تعداد حوزه مختلف توزيع

  
  ها روش انتخاب نمونه

هاي نمونه  ها، تعداد حوزه بندي حوزه ي اول، پس از طبقه در مرحله. انتخاب واحدهاي نمونه در سه مرحله انجام گرفته است
. شوند حوزه انتخاب مييافته به هر طبقه به روش سيستماتيك و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولي ساكن هر  تخصيص
ي اول به روش سيستماتيك و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار  ي انتخابي مرحله ي دوم، يكي از قطعات حوزه در مرحله

ي دوم به روش تصادفي ساده  ي انتخابي مرحله ي سوم خانوارهاي نمونه در قطعه اند و در مرحله معمولي ساكن هر قطعه انتخاب شده
  .اند  خاب شدهانت
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   عاريف و مفاهيمت
  

  خانوار
شود كه با هم در يـك اقامتگـاه    خانوار معمولي ساكن، از چند نفر تشكيل مي. منظور از خانوار در اين طرح، خانوار معمولي ساكن است

   .خورند خرج هستند و معموالً با هم غذا مي كنند و با يكديگر هم ثابت زندگي مي
  

  سفر
شود و تنهـا در   جايي و ترك محيط معمول توسط يك فرد و بازگشت مجدد به آن گفته مي هالح سفر، در ادبيات گردشگري به جاباصط

برگيرنده سفرهايي است كه عالوه بر خارج شدن از محيط معمول زندگي فرد، مدت آن از يك سال پيوسته كمتر بوده و با هدفي بجـز  
   .حل مورد بازديد، انجام شده باشدانجام كار و دريافت دستمزد در م

  
  محيط معمول

   .روزمره و معمول براي كار، تحصيل يا ساير امور معمول زندگي در آن در حال تردد است طور بهمحيط معمول فرد، محيطي است كه او 
  

  خانوار سفر رفته
   .انجام داده باشد منظور، خانواري است كه حداقل يك عضو آن در دوره آماري مورد بررسي حداقل يك سفر

  
  نوع سفر

   .منظور اين است كه سفر همراه با اقامت شبانه بوده است يا خير
  

  هدف اصلي سفر
  :بندي اهداف اصلي سفر به شرح ذيل است طبقه. آن شكل گرفته است دليل بهاي است كه سفر  هدف اصلي از سفر، هدف عمده

  گردش و تفريح  -
  ديدار دوستان و بستگان  -
  رتزيا  -
  درمان  -
   خريد  -
  آموزش  -
 موريت شغليأكسب و كار و م  -

  ساير اهداف  -
  

  تعداد سفر
   .سفر مجموع سفرهاي فرد فرد اعضاي سفر رفته خانوار در فصل مورد بررسي استتعداد منظور از 
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  تعداد نفر شب

فرد اعضاي سفر رفته خانوار در فصـل مـورد بررسـي    تعداد نفر شب اقامت در سفرهاي با اقامت شبانه عبارت از مجموع شب اقامت فرد 
  .است

  
  مقصد اصلي سفر

   .گيري آن سفر داشته است جا، نقش اصلي در شكل مقصد اصلي يك سفر، مكان يا جايي است كه رفتن به آن
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  ها خالصه يافته

  1390 –تعداد خانوارها بر حسب وضعيت سفر -الف

  تابستان  بهار  وضعيت سفرخانوار

  ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۲۰۳۸۴۰۰۰    .............................................................................................  انوار كشور كل خ

  ۱۱۱۲۱۹۹۵  ۱۱۸۰۱۴۸۱  ............................................................................................................................  خانوار داراي سفر 

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۸۵۸۲۵۱۹    .............................................................................................................................  خانوار بدون سفر 

  
در مقابـل  . انـد  باشند، حداقل يك سـفر داشـته   خانوار مي 11801481درصد خانوارهاي كشور كه معادل  58، 1390در فصل بهار سال 

  .اند ين فصل سفري نداشتهوار در اخان 8582519درصد يعني  42حدود 
نتـايج طـرح   . انـد  درصد كل خانوارهاي كشور داراي سفر بـوده  54خانوار، معادل  11121995، تعداد 1390در فصل تابستان سال      

  .از تابستان بوده است تر بيشدرصد  4بيانگر آن است كه نسبت خانوارهاي سفر رفته در فصل بهار، 
  

       

  
  

1390 - درصد خانوارهاي سفر رفته در فصل بهار و تابستان-1نمودار  
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  1390 – حسب نوع سفر برداخلي هاي تعداد سفر -ب

 تابستان بهار نوع سفر

..........................................................................كل        ۵۴۷۹۷۹۴۰ ۵۰۲۳۷۲۴۳ 

.......................................................................بدون اقامت شبانه     ۲۱۲۶۰۹۵۴  ۱۶۴۲۹۱۸۸ 

..............................................................................با اقامت شبانه   ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۳۳۸۰۸۰۵۵ 
  

 61. بـوده اسـت   50237243و در فصل تابسـتان   54797940نتايج نشان مي دهد كه تعداد سفرهاي داخلي در فصل بهار، 
 .  اقامت شبانه بوده استباتابستان، از سفرهاي داخلي در فصل درصد  67 درصد از سفرهاي داخلي در فصل بهار و

شود توجه به اين نكته ضروريست كه تعداد سفرهاي بـا اقامـت    با وجود كاهشي كه در كل سفرهاي تابستان نسبت به بهار مشاهده مي
الگوي سفر از لحاظ نوع سفر را در دو فصل متذكر  اين موضوع احتمال تفاوت. بوده است تر بيششبانه در فصل تابستان، نسبت به بهار 

   .شود مي
  
  

  
  

  
  

1390 - تعداد سفرهاي داخلي بر حسب نوع سفر-2نمودار  
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  1390 –تعداد سفرهاي داخلي با اقامت شبانه بر حسب هدف اصلي سفر -پ

 تابستان بهار  هدف اصلي سفر

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۳۳۵۳۶۹۸۶  .................................................................................................................  جمع

 ۸۱۲۵۸۵۰ ۹۴۴۶۲۴۷ .................................................................................................................................  گردش و تفريح

 ۱۶۶۱۲۳۷۳ ۱۶۶۸۰۲۸۰ .................................................................................................................  ديدار دوستان و بستگان

 ۵۸۹۸۶۲۵ ۴۴۴۵۵۳۵  .................................................................................................................................................. زيارت

 ۱۹۵۷۷۳۳ ۱۹۱۲۱۲۲  .................................................................................................................................................. درمان

 ۱۲۱۳۴۷۴ ۱۰۵۲۸۰۱   ........................................................................................................................................  ساير اهداف

  
گردش  هاي و سپس با هدف) درصد 50(، با هدف ديدار دوستان و بستگان 1390ين سفرهاي با اقامت شبانه در فصل بهار سال تر بيش

درصـد از سـفرها را تشـكيل داده     91ف فوق در مجموع سفرهاي با اهدا. انجام پذيرفته است) درصد 13(و زيارت ) درصد 28( و تفريح
درصد با هـدف   17و  درصد با هدف گردش و تفريح 24، درصد سفرها با هدف ديدار دوستان و بستگان 49در فصل تابستان نيز . است

  .صورت گرفته است درصد از سفرها در فصل بهار و تابستان با اهدافي نظير درمان، آموزش، خريد 9حدود . انجام شده استزيارت 
  

  

  

  
  
  
  
  
  

1390-سفر هدف اصلي بر حسببا اقامت شبانهسفرهاي داخليدرصد-3نمودار  
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  1390 –هدف اصلي سفر به تفكيكتعداد سفرهاي داخلي بدون اقامت شبانه  -ت

 تابستان بهار  هدف اصلي سفر

 ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۲۱۲۶۰۹۵۴  .................................................................................................................  جمع

 ۵۴۸۶۸۶۴ ۱۰۵۰۴۳۴۳ .................................................................................................................................  گردش و تفريح

 ۳۲۹۴۷۰۷ ۳۹۰۳۸۵۲ .................................................................................................................  ديدار دوستان و بستگان

 ۳۱۰۱۴۷۹ ۳۱۶۲۲۰۷  .................................................................................................................................................. زيارت

 ۲۲۴۱۰۸۷ ۲۰۲۷۲۹۷  .................................................................................................................................................. درمان

  ۲۳۰۵۰۵۰ ۱۶۶۳۲۵۳   ........................................................................................................................................  ساير اهداف

  
در فصول بهار . الگوي سفر به لحاظ هدف اصلي سفر، در سفرهاي بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهاي با اقامت شبانه است

تـر   كـه بـيش   ترين هدف اصلي از سفرهاي بدون اقامت شبانه، گردش و تفـريح عنـوان شـده اسـت در حـالي      و تابستان، بيش
درصـد از سـفرهاي    49در فصـل بهـار،    . ي با اقامت شبانه در اين فصول، با هدف ديدار دوستان و بستگان بوده اسـت سفرها

و در فصل  درصد با هدف زيارت 15و  درصد با هدف ديدار دوستان و بستگان 18، بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفريح
درصـد بـا هـدف     19و  درصد با هدف ديـدار دوسـتان و بسـتگان    20، درصد سفرها با هدف گردش و تفريح 33تابستان نيز 

  . انجام شده است زيارت
  

  

  
  

 

1390-سفر هدف اصلي بر حسببدون اقامت شبانهسفرهاي داخليدرصد-4نمودار  
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   1390 -در فصل بهار و تابستاننوع اقامتگاه  به تفكيكتعداد نفر شب اقامت سفرهاي با اقامت شبانه داخلي  -ث

 تابستان بهار نوع اقامتگاه عمومي 

 ۱۵۷۱۷۹۹۱۴  ۱۵۰۴۰۴۴۰۴.......................................................................................................  جمع

 ۹۹۲۸۶۷۲ ۸۵۵۵۹۴۶....................................................................................................................  ومياقامتگاه عم

 ۶۲۹۲۴۵۸ ۶۶۸۳۵۳۶..................................................................................................................  اقامتگاه سازماني

 ۱۰۵۴۸۲۲۲۵ ۱۰۷۳۳۵۵۷۹.....................................................................................................  آشنايان و بستگانخانه

 ۱۷۹۸۹۸۸۷ ۱۲۴۳۸۷۱۷.....................................................................................................  اي ويال و آپارتمان اجاره

 ۸۶۹۴۴۸۰ ۴۸۸۵۵۶۴......................................................................................................  ويال و آپارتمان شخصي

 ۶۲۹۸۹۳۸ ۷۳۰۷۷۰۳.........................................................................................................  شخصيچادر و كمپ

 ۲۴۹۳۲۵۴ ۳۱۹۷۳۵۸.....................................................................................................................  ها ساير اقامتگاه

  
، منـزل  1390سـال در ين اقامتگاه اصلي مورد استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها تر بيششود،  همانطور كه مشاهده مي

درصـد بـه ترتيـب در     11و  8بـا   اي ويال و آپارتمان اجارهو  درصد در فصل تابستان 67 درصد در فصل بهار و 71بستگان و آشنايان با 
    .بوده است تابستانو  بهار فصل

  
  

  
  

  
  

  هاي مورد بازديد سفرهاي انجام شده به تفكيك شهرستان
ثيرات اجتماعي و اقتصادي زيادي بر أت  و اقتصادي خانوارها و افراد دارند، هاي اجتماعي سفرهاي انجام شده، جدا از ارتباطي كه با ويژگي

 ،انـد  ين تعداد سـفر بـوده  تر بيشهايي كه داراي  در اين بخش شهرستان .در پي دارند ،گيرند مناطقي كه مورد بازديد گردشگران قرار مي
تعـداد سـفر انجـام شـده در منطقـه،      . ايي چند متغير اهميت دارد ريزان منطقه از اين منظر براي برنامه. بررسي قرار خواهد گرفتمورد 

  .اند مسافران در منطقه اقامت داشته تعداد سفرهاي بدون اقامت شبانه، تعداد سفرهاي با اقامت شبانه و تعداد شبي كه

1390 -نوع اقامتگاه ر حسبب داخليبا اقامت شبانهسفرهايدرصد نفر شب اقامت-5 نمودار  
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  :ستا ذكر چند نكته در اين بخش ضروري
عنوان مقصد اصلي سفر، مورد بازديـد قـرار گرفتـه     هايي است كه توسط خانوارها به منظور از مقصد اصلي سفرهاي داخلي، شهرستان  -

  .است
هـايي كـه    اند، شـامل تمـامي شهرسـتان    مقصد اصلي سفر بوده عنوان هايي كه به ن هاي كشور، عالوه بر شهرستا شهرستان هاي جدول  -

  .شود نيز ميها بازديد كرده،  ر به مقصد، از آنخانوار در طول سف
هاي كشور با بخش قبلي ناشي از بازديدهايي است كه ممكن است طـي يـك سـفر از چنـد شـهر يـا        تفاوت تعداد سفر در شهرستان  -

  .اند ديگر چنين سفرهايي شامل دو يا چند سفر فرعي بودهبه عبارت . آبادي به عمل آمده باشد
هاي كشور با بخش قبلي ناشي از تعداد نفر شب اقامتي است كـه خـانوار در طـول مسـير داشـته       تفاوت تعداد نفر شب در شهرستان  -

  .است
  .تارقام شامل سفرهاي افراد بومي در داخل شهرستان و سفرهاي افراد غير بومي به شهرستان اس  -
  

برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در به ترتيب تعداد سفر انجام شده بازديد شده كشور  بيست شهرستان -چ
  1390 –فصل بهار 

 شهرستان

 بهار 

 سفر

 نفر شب اقامت
بدون اقامت   كل

  با اقامت شبانه  شبانه

 ۱۵۰۳۸۶۳۷۶ ۳۹۴۳۷۹۸۰ ۲۷۳۳۳۰۱۷ ۶۶۷۷۰۹۹۷  ......................................................................................  كل

 ۱۶۷۲۵۵۳۷ ۳۸۱۸۶۸۶ ۶۱۱۷۸۶ ۴۴۳۰۴۷۲  .............................................................................................................. مشهد

 ۳۳۳۸۸۷۲ ۱۴۵۴۷۹۲ ۱۸۷۹۰۴۱ ۳۳۳۳۸۳۴  .................................................................................................................... قم

 ۱۱۹۶۰۸۶۴ ۲۴۷۷۳۸۶ ۴۷۸۸۸۹ ۲۹۵۶۲۷۵  ............................................................................................................... تهران

 ۵۷۲۱۲۸۷ ۱۵۵۵۴۹۲ ۶۰۸۵۵۳ ۲۱۶۴۰۴۴  ............................................................................................................... شيراز

 ۵۰۰۷۸۴۲ ۱۳۰۴۸۸۹ ۶۴۲۲۲۰ ۱۹۴۷۱۰۹  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۰۳۳۸۲۵ ۶۲۴۸۶۱ ۷۶۲۹۱۴ ۱۳۸۷۷۷۵  ............................................................................................................... رشت

 ۲۲۲۲۴۴۰ ۴۶۴۹۶۲ ۵۵۸۷۷۷ ۱۰۲۳۷۳۹  ............................................................................................................. اردبيل

 ۲۷۶۵۵۱۶ ۸۲۴۳۴۰ ۱۶۸۲۷۲ ۹۹۲۶۱۱  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۳۶۸۹۴۱ ۵۱۰۴۷۱ ۴۳۰۹۱۴ ۹۴۱۳۸۵  ............................................................................................................. كاشان

 ۱۴۳۲۸۸۳ ۴۵۸۰۰۹ ۴۰۴۲۶۲ ۸۶۲۲۷۱  .............................................................................................................. ساري

 ۲۹۳۳۵۴۳ ۶۴۱۵۱۳ ۲۱۴۹۱۲ ۸۵۶۴۲۶   ................................................................................................................  تبريز

 ۳۰۵۲۱۴۱ ۶۸۰۰۷۶ ۱۶۸۱۴۸ ۸۴۸۲۲۵   ................................................................................................................  اهواز

 ۱۹۰۲۱۳۹ ۵۳۵۸۹۵ ۲۸۶۹۲۵ ۸۲۲۸۲۰   ............................................................................................................  همدان

 ۷۸۶۳۰ ۵۷۶۲۱ ۷۴۳۴۸۵ ۸۰۱۱۰۶   .............................................................................................................  بينالود

 ۲۸۵۱۷۸۶ ۴۱۸۹۱۳ ۳۴۵۵۳۵ ۷۶۴۴۴۷   .............................................................................................................  گرگان

 ۶۷۷۶۰۰ ۳۱۸۰۰۳ ۴۳۵۹۶۸ ۷۵۳۹۷۲   .............................................................................................................  كرمان

 ۱۵۴۸۹۵۵ ۵۴۶۶۲۰ ۱۸۶۳۱۰ ۷۳۲۹۳۰   ............................................................................................................  چالوس

 ۸۱۲۰۸۷ ۲۷۸۷۶۵ ۴۴۰۱۶۴ ۷۱۸۹۲۹   ........................................................................................................  بندرانزلي

 ۲۷۲۱۴۶۰ ۵۴۶۳۵۴ ۱۶۰۷۴۰ ۷۰۷۰۹۵   .................................................................................................................  كرج

 ۱۴۴۲۴۱۸ ۴۶۲۱۷۸ ۲۳۱۰۱۹ ۶۹۳۱۹۷   ..............................................................................................................  رامسر

 ۷۹۷۸۷۶۱۱ ۲۱۴۵۸۱۵۴ ۱۷۵۷۴۱۸۲ ۳۹۰۳۲۳۳۶   ..........................................................................................  ها ساير شهرستان
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هاي مشـهد،    دهد كه شهرستان ، نشان مي1390مهم كشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در فصل بهار   شهرستان بيستبررسي تعداد 
اما توجه به اين نكته ضروريست كه الگوي گردشگري از لحاظ نوع سفر، . اند ين تعداد سفر بودهتر بيشداراي و اصفهان تهران، شيراز  ،قم
اصفهان از نوع سفرهاي با اقامت شبانه و  شيراز و هاي مشهد، تهران، ها در شهرستان عمده سفر. ها با هم متفاوت است ر اين شهرستاند

  . رشت و اردبيل از نوع سفرهاي بدون اقامت شبانه بوده استقم، هاي  عمده سفرها در شهرستان
  
برحسب نوع سفر و تعداد نفـر شـب اقامـت در    ر انجام شده به ترتيب تعداد سفبازديد شده كشور  بيست شهرستان -ح

   1390 –فصل تابستان 

 شهرستان

 تابستان 

 سفر

 نفر شب اقامت
بدون اقامت   كل

  با اقامت شبانه  شبانه

 ۱۵۷۱۷۹۹۱۲ ۴۰۲۹۳۵۲۱ ۲۰۴۷۴۹۴۲ ۶۰۷۶۸۴۶۳  ......................................................................................  كل

 ۲۵۸۱۷۶۹۶ ۵۲۴۸۱۴۶ ۳۱۱۳۷۲ ۵۵۵۹۵۱۷  .............................................................................................................. مشهد

 ۳۹۷۵۰۸۸ ۱۶۷۷۰۱۲ ۲۲۳۸۴۳۲ ۳۹۱۵۴۴۴  .................................................................................................................... قم

 ۱۵۰۷۲۶۷۴ ۲۷۸۵۲۳۴ ۴۰۴۴۵۴ ۳۱۸۹۶۸۹  ............................................................................................................... تهران

 ۴۶۴۱۲۲۹ ۱۳۵۶۰۲۴ ۴۸۱۲۹۳ ۱۸۳۷۳۱۷  ............................................................................................................... شيراز

 ۵۲۸۴۸۰۳ ۱۱۴۶۴۳۹ ۵۵۵۷۵۶ ۱۷۰۲۱۹۴  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۹۱۱۵۹۱ ۷۹۷۶۴۰ ۳۳۷۹۷۲ ۱۱۳۵۶۱۳  ............................................................................................................. اردبيل

 ۳۲۷۱۰۹۵ ۷۱۲۳۱۵ ۴۰۵۳۲۵ ۱۱۱۷۶۴۰  ............................................................................................................ همدان

 ۲۶۱۶۵۰۰ ۶۸۴۱۸۰ ۴۲۷۸۷۹ ۱۱۱۲۰۵۹  ............................................................................................................... رشت

 ۲۱۶۳۲۷۰ ۷۱۷۲۳۰ ۲۵۳۸۴۷ ۹۷۱۰۷۸  ............................................................................................................ چالوس

 ۲۸۵۰۷۴۷ ۷۹۸۹۱۳ ۱۵۲۷۵۲ ۹۵۱۶۶۶  .............................................................................................................. رامسر

 ۱۳۸۳۶۳۲ ۵۵۶۹۱۸ ۳۸۵۳۸۴ ۹۴۲۳۰۲   ..............................................................................................................  ساري

 ۲۶۷۳۸۰۴ ۶۸۸۷۱۳ ۲۴۳۸۹۴ ۹۳۲۶۰۷   .......................................................................................................  كرمانشاه 

 ۱۸۲۸۸۰۰ ۶۲۶۰۰۲ ۲۷۱۰۴۷ ۸۹۷۰۴۹   ..............................................................................................................  بابلسر

 ۱۲۴۸۸۷۷ ۳۹۰۲۹۷ ۴۵۸۰۸۲ ۸۴۸۳۸۰   ..............................................................................................................  اروميه

 ۸۸۸۴۰۳ ۴۴۷۹۹۰ ۳۹۰۵۰۸ ۸۳۸۴۹۸   ........................................................................................................  بندرانزلي

 ۲۰۶۵۱۷۹ ۶۶۷۶۴۵ ۱۲۴۵۴۱ ۷۹۲۱۸۶   .................................................................................................................  كرج

 ۲۳۳۶۳۳۳ ۶۰۲۱۵۷ ۱۴۸۱۹۱ ۷۵۰۳۴۸   ................................................................................................................  تبريز

 ۸۶۴۸۷۳ ۴۳۵۴۵۰ ۲۶۲۶۰۰ ۶۹۸۰۵۰   ............................................................................................................  سرعين

 ۱۰۹۳۳۴۷ ۲۷۷۸۳۴ ۴۰۹۱۴۵ ۶۸۶۹۷۸   .........................................................................................................  الهيجان

 ۹۳۲۹۳۳ ۴۴۶۱۷۶ ۲۱۰۰۶۰ ۶۵۶۲۳۶   ..............................................................................................................  آستارا

 ۷۳۲۵۹۰۴۰ ۱۹۲۳۱۲۰۷ ۱۲۰۰۲۴۰۷ ۳۱۲۳۳۶۱۴   ..........................................................................................  ها ساير شهرستان

      
  

هاي مشـهد،   دهد، شهرستان نشان مي 1390مهم كشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در فصل تابستان   شهرستانبيست بررسي تعداد 
 مشـهد، هـاي   شهرسـتان عمـده سـفرها در   . انـد  هاي كشور داشته هاي اول تا پنجم را در بين شهرستان رتبه و اصفهان شيراز تهران،قم، 

  . بدون اقامت شبانه بوده است قممت شبانه و در شهرستان نوع سفرهاي با اقااز  و اصفهان شيراز تهران،
  



  

 

  هاي آماري جدول





  

 

  وضعيت سفر خانوارها
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  1390 - بهار و تابستان فصلدر سفر وضعيت  به تفكيكتعداد خانوارها  -1

 تابستان بهار سفر خانوارهاوضعيت 

  ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۲۰۳۸۴۰۰۰   .......................................................................................................  جمع

  ۱۱۱۲۱۹۹۵  ۱۱۸۰۱۴۸۱ ................................................................................................................................ سفر رفته

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۸۵۸۲۵۱۹  ..............................................................................................................................  سفر نرفته

  
  
  
  1390 -وضعيت سفر به تفكيك وسعت خانوار در فصل بهار و تابستان تعداد خانوارها بر حسب  -2

 وسعت خانوار
 تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱  ۲۰۳۸۴۰۰۰  ..............................................................  جمع

 ۷۵۱۰۷۹ ۳۷۰۹۱۲ ۱۱۲۱۹۹۱  ۶۷۱۱۹۳ ۳۶۰۴۱۵ ۱۰۳۱۶۰۷ .............................................................................. يك نفره

 ۱۷۲۸۳۰۵ ۱۵۳۹۳۱۲ ۳۲۶۷۶۱۶ ۱۶۲۲۶۵۷ ۱۷۸۹۳۶۷ ۳۴۱۲۰۲۴ ................................................................................ دو نفره

 ۲۳۸۸۶۱۹ ۳۰۳۹۰۲۱ ۵۴۲۷۶۴۰ ۲۲۱۷۳۲۶ ۳۲۵۴۶۰۶ ۵۴۷۱۹۳۱  ............................................................................... سه نفره

 ۲۴۰۹۹۱۹ ۳۴۱۰۳۳۵ ۵۸۲۰۲۵۴ ۲۱۸۶۲۹۵ ۳۵۳۴۶۲۰ ۵۷۲۰۹۱۵ ............................................................................ چهار نفره

 ۱۲۵۱۵۱۱ ۱۶۵۸۳۲۶ ۲۹۰۹۸۳۸ ۱۱۰۱۵۴۶ ۱۷۲۳۷۳۰ ۲۸۲۵۲۷۷ .............................................................................. پنچ نفره

 ۹۱۸۵۷۱ ۱۱۰۴۰۹۱ ۲۰۲۲۶۶۰ ۷۸۳۵۰۲ ۱۱۳۸۷۴۵ ۱۹۲۲۲۴۷  ...........................................................  تر شش نفره و بيش

  
 
 

  1390 -وضعيت سفر به تفكيك نحوه تصرف محل سكونت خانوار در فصل بهار و تابستان تعداد خانوارها بر حسب  -3

 وضعيت برخورداري از وسيله نقليه
 تابستان بهار

 سفر نرفته هسفر رفت كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰  .....................................................  جمع
۸۵۸۲۵۱۹  

 
۲۰۵۷۰۰۰۰ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۹۴۴۸۰۰۵ 

 ۶۷۹۶۵۰۷ ۸۲۶۳۰۲۲ ۱۵۰۵۹۵۲۹ ۶۰۸۳۳۳۰ ۸۵۷۳۸۸۲ ۱۴۶۵۷۲۱۲ .......................................................................... ملكي

   .................................................................  استيجاري

 .......................................................................... ساير
۴۷۸۴۱۴۶  

۹۴۲۶۴۲ 

  

۲۶۲۶۹۰۳  
۶۰۰۶۹۷ 

۲۱۵۷۲۴۴  

۳۴۱۹۴۵ 

۴۲۷۱۹۱۹  

۱۲۳۸۵۵۲ 

۲۱۵۶۶۹۷  

۷۰۲۲۷۶ 

۲۱۱۵۲۲۲  

۵۳۶۲۷۶ 
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   1390 -بهار و تابستان  فصلها بر حسب وضعيت سفر به تفكيك وضعيت برخورداري از وسيله نقليه در تعداد خانوار - 4

 وضعيت برخورداري از وسيله نقليه
 تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰  .....................................................  جمع

 ۴۸۵۶۰۷۱ ۷۷۱۷۰۱۰ ۱۲۵۷۳۰۸۱ ۴۲۲۳۹۱۱ ۸۱۷۸۳۳۶ ۱۲۴۰۲۲۴۷ ...................................................  داراي وسيله نقليه

 ۴۵۹۱۹۳۴ ۳۴۰۴۹۸۵ ۷۹۹۶۹۱۹ ۴۳۵۸۶۰۷ ۳۶۲۳۱۴۵ ۷۹۸۱۷۵۳   ....................................................  بدون وسيله نقليه

  
  
   1390 -در فصل بهار و تابستانجنس سرپرست خانوار وضعيت سفر به تفكيك تعداد خانوارها بر حسب  - 5

 جنس سرپرست خانوار
 تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته هسفر رفت  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰  .............................................  جمع

 ۸۲۵۵۲۱۰ ۱۰۲۶۸۵۷۱ ۱۸۵۲۳۷۸۱ ۷۴۶۵۸۹۸ ۱۰۹۱۴۸۲۱ ۱۸۳۸۰۷۱۹ ................................................................... مرد

  ۱۱۹۲۷۹۵ ۸۵۳۴۲۴ ۲۰۴۶۲۱۹ ۱۱۱۶۶۲۱ ۸۸۶۶۶۰ ۲۰۰۳۲۸۱ .....................................................................زن
  
  
  1390 -بهار و تابستان فصلو سطح تحصيالت سرپرست خانوار در  تعداد خانوارها بر حسب وضعيت سفر به تفكيك وضع سواد -6

  وضعيت سواد و سطح تحصيالت
 سرپرست خانوار

 تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰  ......................................................  جمع          

 ۷۰۵۲۸۹۶ ۹۳۰۷۹۴۹ ۱۶۳۶۰۸۴۵ ۶۴۵۸۵۶۳ ۹۹۳۰۷۸۵ ۱۶۳۸۹۳۴۸  .......................................................... باسواد   

 ۶۰۰۶۳۸۱ ۷۳۹۸۹۶۸ ۱۳۴۰۵۳۴۹ ۵۴۳۸۹۲۹ ۷۸۴۰۴۸۱ ۱۳۲۷۹۴۱۰ ............................................................. ترديپلم و پايين

 ۳۰۴۷۰۵ ۵۵۶۹۴۳ ۸۶۱۶۴۸ ۲۷۳۲۲۴ ۶۰۶۲۰۱ ۸۷۹۴۲۵  ....................................................................... فوق ديپلم

 ۴۵۷۵۷۱ ۸۹۴۵۶۱ ۱۳۵۲۱۳۲ ۴۶۸۰۱۷ ۹۴۱۰۶۶ ۱۴۰۹۰۸۳  ........................................................................... ليسانس

  ۹۴۷۹۲  ۱۹۸۱۱۶  ۲۹۲۹۰۷ ۸۱۹۴۰ ۲۳۵۵۶۱  ۳۱۷۵۰۱  ..............................  اي  فوق ليسانس و دكتراي حرفه
 ۲۷۶۴۱ ۴۹۸۶۳ ۷۷۵۰۴ ۲۶۸۰۳ ۵۰۵۱۸ ۷۷۳۲۰  ........................................................  دكتراي تخصصي 
 ۲۶۳۴۶  ۴۵۰۴۴ ۷۱۳۹۰ ۱۵۳۹۴ ۵۵۸۲۶ ۷۱۲۲۰  .........................................................  تحصيالت حوزوي

 ۱۳۵۴۶۱ ۱۶۴۴۵۴ ۲۹۹۹۱۵ ۱۵۴۲۵۶ ۲۰۱۱۳۲ ۳۵۵۳۸۸  ........................................................  فاقد مدرك رسمي

 ۲۳۹۵۱۰۹ ۱۸۱۴۰۴۶ ۴۲۰۹۱۵۵ ۲۱۲۳۹۵۶ ۱۸۷۰۶۹۶ ۳۹۹۴۶۵۲   .........................................................................   سواد بي
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   1390 -در فصل بهار و تابستانوضع فعاليت سرپرست خانوار  وضعيت سفر به تفكيك خانوارها بر حسبتعداد  -7

 وضع فعاليت سرپرست خانوار
 تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰  .............................................................  جمع

 ۶۲۶۴۸۷۷ ۸۳۹۹۸۷۴ ۱۴۶۶۴۷۵۰ ۵۶۰۲۱۹۵ ۹۰۸۰۴۸۳ ۱۴۶۸۲۶۷۸  ................................................................................... شاغل

 ۲۳۹۳۹۵ ۱۸۰۸۰۸ ۴۲۰۲۰۳ ۲۳۶۱۴۶ ۱۹۷۵۸۲ ۴۳۳۷۲۸ ................................................................ بيكار جوياي كار

 ۲۲۲۳۲۶۹ ۱۹۵۵۱۲۸ ۴۱۷۸۳۹۷ ۲۰۴۶۷۴۸ ۱۹۳۴۲۳۴ ۳۹۸۰۹۸۲  ......................................................  داراي درآمد بدون كار

 ۲۱۴۶۰ ۳۵۲۱۴ ۵۶۶۷۴ ۳۳۰۰۵ ۲۸۳۰۲ ۶۱۳۰۷  ................................................................................. محصل

 ۴۸۳۸۳۶ ۳۶۶۴۹۱ ۸۵۰۳۲۷ ۴۵۵۲۶۷ ۳۶۹۰۴۳ ۸۲۴۳۱۰  ................................................................................. دارخانه

 ۲۱۵۱۶۹  ۱۸۴۴۸۰ ۳۹۹۶۴۹ ۲۰۹۱۵۸ ۱۹۱۸۳۷ ۴۰۰۹۹۵   ......................................................................................  ساير

  
  
  
   1390 -در فصل بهار و تابستانوضع شغلي سرپرست خانوار وضعيت سفر به تفكيك تعداد خانوارها بر حسب  - 8

 وضع شغلي سرپرست خانوار
  تابستان بهار

 سفر نرفته سفر رفته كل سفر نرفته سفر رفته  كل

 ۶۲۶۴۸۷۷ ۸۳۹۹۸۷۴ ۱۴۶۶۴۷۵۰ ۵۶۰۲۱۹۵ ۹۰۸۰۴۸۳ ۱۴۶۸۲۶۷۸  ........................................................  جمع

 ۲۹۴۰۱۳ ۴۶۲۴۵۹ ۷۵۶۴۷۱ ۲۵۷۲۵۳ ۵۴۶۴۱۲ ۸۰۳۶۶۵ .......................................................................... كارفرما

 ۳۲۵۲۹۸۲ ۴۱۹۸۹۳۰ ۷۴۵۱۹۱۱ ۲۸۱۲۵۱۹ ۴۳۵۷۲۶۸ ۷۱۶۹۷۸۷ ............................................................ كاركن مستقل

 ۷۸۹۲۹۱ ۱۵۲۹۷۱۶ ۲۳۱۹۰۰۷ ۷۰۵۱۴۶ ۱۶۸۴۲۶۶ ۲۳۸۹۴۱۲  .............................  مزد و حقوق بگير بخش عمومي

  ۴۷۰۶۹  ۵۲۶۶۴  ۹۹۷۳۳ ۳۳۹۳۸ ۵۶۴۷۷ ۹۰۴۱۵  .............................  مزد و حقوق بگير بخش تعاوني 

 ۱۸۷۴۶۰۹ ۲۱۴۷۷۴۲ ۴۰۲۲۳۵۱ ۱۷۹۱۰۳۹ ۲۴۳۶۰۶۰ ۴۲۲۷۱۰۰  ..........................  مزد و حقوق بگير بخش خصوصي

  ۶۹۱۴  ۸۳۶۳  ۱۵۲۷۷  ۲۳۰۰  ۰  ۲۳۰۰  ...........................................  كاركن فاميلي بدون مزد
  
  
  1390 -بهار و تابستان  فصلتعداد خانوارها برحسب وضعيت سفر به تفكيك وضع زناشويي سرپرست خانوار در  -9

 وضع زناشويي سرپرست خانوار
 تابستان بهار

 سفر نرفته  سفر رفته كل سفر نرفته  سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰   ........................................................  جمع

 ۷۹۸۸۹۹۶ ۱۰۱۱۲۷۱۴ ۱۸۱۰۱۷۱۱ ۷۱۴۱۰۰۶ ۱۰۷۴۹۱۰۷ ۱۷۸۹۰۱۱۲ ................................................................ داراي همسر

 ۱۱۶۰۷۸۷ ۸۲۰۲۷۲ ۱۹۸۱۰۵۹ ۱۱۱۶۳۷۸ ۸۶۵۲۲۹ ۱۹۸۱۶۰۷ .................................................  همسر بر اثر فوت بي

  ۱۲۳۰۵۹  ۸۸۶۰۱  ۲۱۱۶۶۱ ۱۱۲۴۶۳ ۸۷۱۰۴ ۱۹۹۵۶۷  ...............................................  همسر بر اثر طالق بي

 ۱۷۵۱۶۲ ۱۰۰۴۰۷ ۲۷۵۵۷۰ ۲۱۲۶۷۱ ۱۰۰۰۴۳ ۳۱۲۷۱۴   .....................................................  هرگز ازدواج نكرده
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  1390 -بهار و تابستان  فصلسرپرست خانوار در  سني هاي گروهتعداد خانوارها برحسب وضعيت سفر به تفكيك  - 10

 سني سرپرست خانوار گروه
 تابستان بهار

 سفر نرفته  سفر رفته كل سفر نرفته  سفر رفته  كل

 ۹۴۴۸۰۰۵ ۱۱۱۲۱۹۹۵ ۲۰۵۷۰۰۰۰ ۸۵۸۲۵۱۹ ۱۱۸۰۱۴۸۱ ۲۰۳۸۴۰۰۰   ........................................................  جمع

 ۲۱۲۵۷۸ ۱۹۴۱۰۰ ۴۰۶۶۷۸ ۲۰۹۰۵۵ ۲۵۸۸۳۴ ۴۶۷۸۹۰ ................................................................. ساله24-10

 ۱۸۳۵۹۴۲ ۲۱۹۱۸۷۵ ۴۰۲۷۸۱۷ ۱۷۲۳۸۶۸ ۲۵۷۵۴۹۹ ۴۲۹۹۳۶۶ ............................................................... ساله34-25

  ۱۹۵۷۱۷۶  ۲۹۳۰۷۳۲  ۴۸۸۷۹۰۸ ۱۷۵۹۴۳۱ ۳۱۳۴۳۸۲ ۴۸۹۳۸۱۳  .............................................................. ساله44-35

 ۲۰۸۸۱۹۳ ۲۶۸۳۲۸۲ ۴۷۷۱۴۷۴ ۱۸۱۰۶۳۶ ۲۷۱۰۸۱۸ ۴۵۲۱۴۵۵   ...............................................................  ساله 54-45

 ۱۳۷۶۷۷۴ ۱۷۶۶۹۸۹ ۳۱۴۳۷۶۰ ۱۲۸۰۸۲۱ ۱۷۱۷۰۶۱ ۲۹۹۷۸۸۱   ................................................................  ساله 64-55

 ۱۱۱۷۶۶۳ ۸۵۲۳۷۳ ۱۹۷۰۰۳۸ ۱۰۰۲۲۵۹ ۹۴۴۲۶۴ ۱۹۴۶۵۲۱   ................................................................  ساله 74-65

 ۸۵۹۶۷۹ ۵۰۲۶۴۵ ۱۳۶۲۳۲۰ ۷۹۶۴۴۹ ۴۶۰۶۲۲ ۱۲۵۷۰۷۴   ......................................................  تر ساله و بيش 75
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  1390 - بهار و تابستان فصلدر  مقصد و نوع سفر به تفكيكتعداد سفر  -11

 تابستان بهار مقصد و نوع سفر 

 ۵۰۷۳۲۷۹۹ ۵۵۹۲۳۱۰۰    .....................................................................................................  جمع

 ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۵۴۷۹۷۹۴۰ ............................................................................................................................... داخلي

 ۱۶۴۲۹۱۸۸  ۲۱۲۶۰۹۵۴  ................................................................................................................ بدون اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۳۳۵۳۶۹۸۶  ....................................................................................................................... با اقامت شبانه

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰    .............................................................................................................................  خارجي

  
  

  1390 -بهار و تابستان  فصلنوع سفر به تفكيك وسعت خانوار در تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -12

 وسعت خانوار

 ستانتاب بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

 كل با اقامت شبانه
بدون اقامت 

 شبانه
با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  ...................................................  جمع

 ۳۵۹۳۶۶ ۱۵۶۵۶۳ ۵۱۵۹۲۹ ۲۹۰۰۸۴ ۱۷۶۳۰۹ ۴۶۶۳۹۳ ................................................................ يك نفره

 ۲۵۸۷۵۶۰ ۱۶۷۸۳۱۰  ۴۲۶۵۸۷۱ ۳۰۲۸۵۰۴ ۱۸۷۳۲۰۲ ۴۹۰۱۷۰۶ .................................................................. دو نفره

 ۷۶۶۹۲۹۴ ۴۲۹۹۸۳۱ ۱۱۹۶۹۱۲۶ ۸۰۶۳۳۵۷ ۵۶۹۸۴۶۲ ۱۳۷۶۱۸۲۰  ................................................................. سه نفره

 ۱۲۴۴۹۳۴۶ ۵۳۹۹۶۳۱ ۱۷۸۴۸۹۷۷ ۱۱۶۵۴۳۰۳ ۷۰۲۸۸۸۹ ۱۸۶۸۳۱۹۳ .............................................................. چهار نفره

 ۶۴۷۶۶۲۸ ۲۸۹۱۶۸۰ ۹۳۶۸۳۰۸ ۶۲۳۵۷۷۵ ۳۸۹۴۹۸۰ ۱۰۱۳۰۷۵۵ ................................................................ پنچ نفره

 ۴۲۶۵۸۶۲ ۲۰۰۳۱۷۳ ۶۲۶۹۰۳۵ ۴۲۶۴۹۶۴ ۲۵۸۹۱۱۲ ۶۸۵۴۰۷۳  .............................................  تر شش نفره و بيش

  1390 -بهار و تابستان فصل درسعت خانوار و به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -13

 نتابستا  بهار  وسعت خانوار

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰   ...................................................................................................  جمع

 ۲۷۵۳۹ ۴۴۶۷۲  .............................................................................................................................  يك نفره

 ۷۰۶۱۸ ۲۶۲۳۱۸  ...............................................................................................................................  دو نفره

 ۱۲۴۸۵۳ ۲۶۴۵۳۹   ..............................................................................................................................  سه نفره

 ۱۴۳۲۷۳ ۴۰۶۳۱۳   ...........................................................................................................................  چهار نفره

 ۴۵۱۹۲ ۷۲۶۷۱   .............................................................................................................................  پنج نفره

 ۸۴۰۸۱ ۷۴۶۴۵   .........................................................................................................  تر شش نفره و بيش
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  1390 -هار و تابستان ب فصلسفرهاي داخلي برحسب نوع سفر به تفكيك نحوه تصرف محل سكونت خانوار در تعداد  -14

 نحوه تصرف محل سكونت خانوار

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

 كلبا اقامت شبانه
بدون اقامت 

 شبانه
با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  ......................................................  جمع

 ۲۴۴۲۸۷۸۳ ۱۲۸۵۶۳۵۱ ۳۷۲۸۵۱۳۴ ۲۳۲۷۴۸۸۵ ۱۶۳۶۱۶۹۲ ۳۹۶۳۶۵۷۷ .......................................................................... ملكي

 ۷۲۲۷۱۲۰ ۲۶۱۹۰۳۵ ۹۸۴۶۱۵۵ ۸۲۳۷۶۸۰ ۴۰۱۹۴۵۱ ۱۲۲۵۷۱۳۱ ................................................................. ستيجاريا

 ۲۱۵۲۱۵۳ ۹۵۳۸۰۲ ۳۱۰۵۹۵۵ ۲۰۲۴۴۲۰ ۸۷۹۸۱۲ ۲۹۰۴۲۳۲  ............................................................................ساير

  
 
 

  1390 -بهار و تابستان فصل در نحوه تصرف محل سكونت خانوار به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -15

 تابستان  بهار نحوه تصرف محل سكونت خانوار

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰ ..............................................................................................  جمع

 ۳۹۰۶۱۷ ۹۲۷۹۰۷ ............................................................................................................................ ملكي

 ۹۶۴۱۲ ۱۵۵۴۵۰ ................................................................................................................... استيجاري

 ۸۵۲۷ ۴۱۸۰۲   .............................................................................................................................  ساير

  
  
  

   1390 - بهار و تابستان فصلدر وضعيت برخورداري از وسيله نقليه نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي برحسب  -16

 وضعيت برخورداري از وسيله نقليه

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

 كلبانهبا اقامت ش
بدون اقامت 

 شبانه
با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  ..................................................... جمع

 ۲۵۸۲۱۸۳۰ ۱۲۴۷۶۹۱۳ ۳۸۲۹۸۷۴۳ ۲۵۱۱۹۱۳۲ ۱۶۳۱۸۷۱۵ ۴۱۴۳۷۸۴۶  ..................................................  داراي وسيله نقليه

 ۷۹۸۶۲۲۵ ۳۹۵۲۲۷۵ ۱۱۹۳۸۵۰۰ ۸۴۱۷۸۵۴ ۴۹۴۲۲۳۹ ۱۳۳۶۰۰۹۴    ...................................................  بدون وسيله نقليه
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  1390 -بهار و تابستان فصلدر جنس سرپرست خانوار نوع سفر به تفكيك داخلي برحسب سفرهاي تعداد  -17

 سرپرست خانوار  جنس

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

 كل با اقامت شبانه
بدون اقامت 

 شبانه
 با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  .............................................  جمع

 ۳۲۳۷۹۰۰۵ ۱۵۶۹۰۷۰۷ ۴۸۰۶۹۷۱۲ ۳۲۰۲۸۲۸۶ ۲۰۳۴۶۷۳۶ ۵۲۳۷۵۰۲۳................................................................... مرد

 ۱۴۲۹۰۵۰  ۷۳۸۴۸۱ ۲۱۶۷۵۳۱ ۱۵۰۸۷۰۰ ۹۱۴۲۱۸ ۲۴۲۲۹۱۷.....................................................................زن

  
  

  1390 -بهار و تابستان فصلدر  جنس سرپرست خانوار به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -18

 تابستان بهار جنس سرپرست خانوار

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰  ...................................................................................................  جمع

 ۴۶۴۴۳۹ ۱۰۵۴۲۷۶ ...................................................................................................................................... مرد

 ۳۱۱۱۷  ۷۰۸۸۴   .......................................................................................................................................  زن

  
   1390 -بهار و تابستان فصلسطح تحصيالت سرپرست خانوار در و وضع سواد نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -19

  وضع سواد و سطح تحصيالت
 سرپرست خانوار

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰..........................................................  جمع          

 ۳۰۰۸۳۶۴۳ ۱۳۷۴۶۰۸۵ ۴۳۸۲۹۷۲۸ ۲۹۷۰۳۸۷۰ ۱۸۵۱۶۰۰۲ ۴۸۲۱۹۸۷۲............................................................................. سوادبا   

 ۲۳۶۰۱۱۲۳ ۱۰۸۸۳۰۴۵ ۳۴۴۸۴۱۶۸ ۲۲۷۵۲۷۲۳ ۱۴۴۷۸۵۰۶ ۳۷۲۳۱۲۲۹................................................................. ترديپلم و پايين

 ۱۷۸۷۴۴۷ ۸۹۵۹۷۳ ۲۶۸۳۴۲۰ ۱۹۳۴۴۶۲ ۹۵۷۶۲۴ ۲۸۹۲۰۸۶........................................................................... فوق ديپلم

 ۳۰۷۰۷۷۵ ۱۳۷۸۱۶۵ ۴۴۴۸۹۴۰ ۳۲۶۴۲۹۵ ۱۹۲۲۴۲۶  ۵۱۸۶۷۲۱............................................................................... ليسانس

 ۷۹۵۶۶۱ ۲۹۱۸۰۷ ۱۰۸۷۴۶۸ ۸۱۲۷۷۵ ۴۵۳۸۱۰  ۱۲۶۶۵۸۶...................................اي فوق ليسانس و  دكتراي حرفه

  ۲۹۸۴۴۱  ۱۸۵۰۱  ۳۱۶۹۴۲ ۲۴۳۸۷۹ ۲۱۲۲۶۲ ۴۵۶۱۴۲.............................................................  دكتراي تخصصي 

 ۱۷۳۵۶۰ ۱۳۰۴۹۵ ۳۰۴۰۵۵ ۱۶۲۹۴۰ ۱۴۹۵۶۶ ۳۱۲۵۰۶.............................................................  تحصيالت حوزوي

 ۳۵۶۶۳۶ ۱۴۸۰۹۹ ۵۰۴۷۳۵ ۵۳۲۷۹۵ ۳۴۱۸۰۶ ۸۷۴۶۰۱............................................................  فاقد مدرك رسمي

 ۳۷۲۴۴۱۲ ۲۶۸۳۱۰۳ ۶۴۰۷۵۱۵ ۳۸۳۳۱۱۶ ۲۷۴۴۹۵۲ ۶۵۷۸۰۶۸..........................................................................  سواد بي    
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   1390 -بهار و تابستان فصل در وضع سواد و سطح تحصيالت سرپرست خانوار به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -20

 تابستان بهار نوارسرپرست خا وضعيت سواد و سطح تحصيالت

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰   ............................................................................................................  جمع          

 ۴۳۳۷۲۷ ۹۵۶۱۴۱  ............................................................................................................................................ باسواد   

 ۲۸۲۱۷۹ ۶۰۸۵۶۷  ................................................................................................................................ ترديپلم و پايين

 ۴۹۸۹۷ ۵۶۸۲۹  .......................................................................................................................................... فوق ديپلم

 ۵۸۰۰۶ ۱۵۰۹۱۱  .............................................................................................................................................. ليسانس

 ۳۰۶۴ ۵۸۵۵۵  ...................................................................................................  اي دكتراي حرفهفوق ليسانس و

 ۴۶۲۵ ۲۳۴۱۸  ............................................................................................................................ دكتراي تخصصي

 ۲۶۴۵۴ ۳۴۰۳۴  ............................................................................................................................ تحصيالت حوزوي

 ۹۵۰۳ ۲۳۸۲۷  ...........................................................................................................................  مدرك رسميفاقد

 ۶۱۸۲۸  ۱۶۹۰۱۹    .........................................................................................................................................  سواد بي    

  
  

 1390 - بهار و تابستان فصلدر وضع فعاليت سرپرست خانوار نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -21

 وضع فعاليت سرپرست خانوار

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

 با اقامت
 شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰ ........................................................ جمع

 ۲۷۳۹۵۳۲۱ ۱۳۲۳۰۵۶۸ ۴۰۶۲۵۸۸۹ ۲۷۴۴۲۳۹۹ ۱۷۵۳۰۵۱۹ ۴۴۹۷۲۹۱۸ ............................................................................ شاغل

 ۴۱۳۹۲۲ ۳۱۷۲۴۳ ۷۳۱۱۶۵ ۵۳۹۰۷۳ ۲۷۲۹۲۶ ۸۱۱۹۹۹ ......................................................... بيكار جوياي كار

 ۴۷۹۴۲۷۳ ۲۲۳۹۲۱۶ ۷۰۳۳۴۹۰ ۴۴۰۰۴۴۷ ۲۶۶۳۴۳۸ ۷۰۶۳۸۸۵  ...............................................  داراي درآمد بدون كار

 ۱۲۳۰۱۵ ۹۵۵۲۲ ۲۱۸۵۳۸ ۶۹۳۳۶ ۱۲۹۷۷۴ ۱۹۹۱۱۰  .......................................................................... محصل

 ۶۸۸۲۰۷ ۳۰۷۸۴۱ ۹۹۶۰۴۸ ۷۰۴۴۱۵ ۳۶۵۰۰۸ ۱۰۶۹۴۲۳  .......................................................................... دارخانه

 ۳۹۳۳۱۶ ۲۳۸۷۹۸ ۶۳۲۱۱۴ ۳۸۱۳۱۶ ۲۹۹۲۸۹ ۶۸۰۶۰۵   ...............................................................................  ساير
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  1390 -بهار و تابستان فصلدر  وضع فعاليت سرپرست خانوار به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -22

 تابستان بهار ست خانواروضع فعاليت سرپر

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰    .............................................................................................  جمع

 ۳۲۴۶۲۲ ۷۹۶۰۸۹   ..........................................................................................................................  شاغل

 ۱۸۲۱ ۳۶۳۰   .......................................................................................................  بيكار جوياي كار

  ۱۴۰۴۲۵ ۲۸۶۹۰۰    .............................................................................................  داراي درآمد بدون كار
  ۱۰۰۶۸ ۰    ........................................................................................................................  محصل
 ۱۱۳۷۶ ۳۳۷۳۱    .......................................................................................................................  دار خانه

 ۷۲۴۴  ۴۸۰۹    ............................................................................................................................  ساير

  
   1390 - بهار و تابستان فصلدر  وضع شغلي سرپرست خانوارنوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -23

 وضع شغلي سرپرست خانوار

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 ۲۷۳۹۵۳۲۱ ۱۳۲۳۰۵۶۸ ۴۰۶۲۵۸۸۹ ۲۷۴۴۲۳۹۹ ۱۷۵۳۰۵۱۹ ۴۴۹۷۲۹۱۸  ........................................................  جمع

 ۱۶۲۶۴۰۳ ۹۱۱۱۵۷ ۲۵۳۷۵۶۰ ۱۷۸۲۷۲۰ ۱۳۰۷۵۷۰ ۳۰۹۰۲۹۰ .......................................................................... كارفرما

 ۱۲۴۶۸۶۶۳ ۶۸۰۰۶۲۵ ۱۹۲۶۹۲۸۹ ۱۲۳۸۲۲۰۳ ۸۳۸۷۲۹۰ ۲۰۷۶۹۴۹۳ ............................................................ كاركن مستقل

 ۵۸۳۹۸۱۸ ۲۲۸۶۱۹۱ ۸۱۲۶۰۰۹ ۵۹۳۱۳۸۱ ۳۲۱۵۵۸۷ ۹۱۴۶۹۶۹  .................................  فرد حقوق بگير بخش عمومي

 ۲۱۶۶۰۸ ۳۱۴۸۶ ۲۴۸۰۹۴ ۱۴۳۰۶۴ ۷۹۶۰۹ ۲۲۲۶۷۳  ....................................  بگير بخش تعاونيفرد حقوق

 ۷۲۰۲۳۰۱ ۳۲۰۱۱۰۹ ۱۰۴۰۳۴۱۰ ۷۲۰۳۰۳۱ ۴۵۴۰۴۶۳ ۱۱۷۴۳۴۹۴  ..............................  فرد حقوق بگير بخش خصوصي

 ۴۱۵۲۷  ۰ ۴۱۵۲۷ ۰ ۰ ۰   ...........................................  كاركن فاميلي بدون مزد

  
   1390 -بهار و تابستان فصلدر  وضع شغلي سرپرست خانوار به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -24

 تابستان  بهار وضع شغلي سرپرست خانوار

 ۳۲۴۶۲۲ ۷۹۶۰۸۹    ..........................................................................................................  جمع

 ۴۸۲۵۸ ۱۰۹۶۸۴  ........................................................................................................................................ كارفرما

 ۱۱۹۲۲۱ ۳۱۶۴۵۹  .......................................................................................................................... كاركن مستقل

 ۸۳۸۱۱ ۱۸۰۳۳۴  ...........................................................................................  مزد و حقوق بگير بخش عمومي

  ۴۶۲۵  ۶۴۰۳  ............................................................................................  مزد و حقوق بگير بخش تعاوني

 ۶۸۷۰۷ ۱۸۳۲۰۹  ........................................................................................  مزد و حقوق بگير بخش خصوصي

 ۰ ۰    .........................................................................................................  كاركن فاميلي بدون مزد
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   1390 -بهار و تابستان فصلدر وضع زناشويي سرپرست خانوار نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -25

 وضع زناشويي سرپرست خانوار

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
  شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰   ........................................................  جمع

 ۳۲۱۱۸۱۲۰ ۱۵۵۸۹۷۰۳ ۴۷۷۰۷۸۲۲ ۳۱۸۲۷۸۳۲ ۲۰۲۷۶۱۳۹ ۵۲۱۰۳۹۷۱ ................................................................ داراي همسر

 ۱۳۲۸۳۹۹ ۶۴۸۳۰۹ ۱۹۷۶۷۰۷ ۱۴۲۷۴۵۱ ۸۰۹۲۵۷ ۲۲۳۶۷۰۸ .................................................  ر فوت بر اثهمسربي

  ۱۵۶۶۰۸  ۱۱۵۱۴۴  ۲۷۱۷۵۳ ۱۴۷۹۵۶ ۱۴۴۴۶۴ ۲۹۲۴۲۱  ...............................................  همسر بر اثر طالق بي

 ۲۰۴۹۲۸ ۷۶۰۳۳ ۲۸۰۹۶۱ ۱۳۳۷۴۷ ۳۱۰۹۳ ۱۶۴۸۴۰   .....................................................  هرگز ازدواج نكرده

  
 

    1390 -هار و تابستانب فصلدر اهداف اصلي گردشگري نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -26

 هدف اصلي سفر

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  ........................................................  جمع

 ۸۱۲۵۸۵۰ ۵۴۸۶۸۶۴ ۱۳۶۱۲۷۱۴ ۹۴۴۶۲۴۷ ۱۰۵۰۴۳۴۳ ۱۹۹۵۰۵۹۱ ........................................................... گردش و تفريح

 ۱۶۶۱۲۳۷۳ ۳۲۹۴۷۰۷ ۱۹۹۰۷۰۸۰ ۱۶۶۸۰۲۸۰ ۳۹۰۳۸۵۲ ۲۰۵۸۴۱۳۲ ...........................................  تان و بستگانديدار دوس

 ۵۸۹۸۶۲۵ ۳۱۰۱۴۷۹ ۹۰۰۰۱۰۴ ۴۴۴۵۵۳۵ ۳۱۶۲۲۰۷ ۷۶۰۷۷۴۲  ............................................................................ زيارت

 ۱۹۵۷۷۳۳ ۲۲۴۱۰۸۷  ۴۱۹۸۸۲۰ ۱۹۱۲۱۲۲ ۲۰۲۷۲۹۷ ۳۹۳۹۴۲۰  ............................................................................ درمان

 ۲۵۶۱۷۰ ۱۵۰۱۶۰۳ ۱۷۵۷۷۷۳ ۲۷۹۱۲۷ ۸۶۸۸۷۱ ۱۱۴۷۹۹۸  ............................................................................. خريد

 ۹۴۰۹۸ ۶۷۶۹۴ ۱۶۱۷۹۳ ۴۰۴۶۰ ۴۴۱۶۰ ۸۴۶۲۰  .......................................................................... آموزش

 ۳۰۵۶۱۷ ۲۹۳۲۴۸ ۵۹۸۸۶۵ ۳۶۳۰۴۹ ۲۹۰۰۰۴ ۶۵۳۰۵۴  .................................................................. كسب و كار

 ۵۵۷۵۸۹  ۴۴۲۵۰۵ ۱۰۰۰۰۹۴ ۳۷۰۱۶۵ ۴۶۰۲۱۸ ۸۳۰۳۸۳   ..................................................................  ساير اهداف
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   1390 -بهار و تابستان فصلدر شيوه سفر نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -27

 شيوه سفر

 تابستان بهار

مت بدون اقا  كل
 شبانه

 كلبا اقامت شبانه
بدون اقامت 

 شبانه
با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  .....................................................  جمع

 ۱۱۳۰۶۴۷ ۲۲۵۰۲۷ ۱۳۵۵۶۷۴ ۱۰۶۳۳۵۷ ۲۲۰۵۱۷ ۱۲۸۳۸۷۴  ............................................................... همراه با تور

 ۳۲۶۷۷۴۰۸ ۱۶۲۰۴۱۶۱ ۴۸۸۸۱۵۶۹ ۳۲۴۷۳۶۲۹ ۲۱۰۴۰۴۳۷ ۵۳۵۱۴۰۶۵   ....................................................................  بدون تور

  
   1390 -بهار و تابستان فصلدر نوع وسيله نقليه اصلي مورد استفاده براي رفت نوع سفر به تفكيك سفرهاي داخلي بر حسب  تعداد -28

  نوع وسيله نقليه اصلي
 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

 كلبا اقامت شبانه
بدون اقامت 

 شبانه
با اقامت شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  .....................................................  جمع

 ۵۸۰۰۸۶ ۲۳۹۰ ۵۸۲۴۷۶ ۶۳۶۳۹۶ ۷۹۳۸ ۶۴۴۳۳۳  ...................................................................... هواپيما

 ۱۴۱۴۳۵۸ ۸۸۶۹ ۱۴۲۳۲۲۶ ۱۱۰۹۵۴۲ ۱۳۶۹۰ ۱۱۲۳۲۳۲  ........................................................................... قطار

 ۰ ۸۴۳۸ ۸۴۳۸ ۳۹۱۱ ۰ ۳۹۱۱  ........................................................................ شناور

 ۶۱۲۴۰۶۵ ۱۴۴۹۴۶۲ ۷۵۷۳۵۲۷ ۵۸۷۲۲۶۲ ۱۴۵۸۱۴۸ ۷۳۳۰۴۰۹  ...................................................................... اتوبوس

 ۱۰۷۷۶۳۶ ۱۱۸۰۳۳۲ ۲۲۵۷۹۶۸ ۱۴۲۵۰۲۵ ۸۶۸۰۲۳ ۲۲۹۳۰۴۸  ................................................................. بوسميني

 ۲۸۱۷۴۴۵ ۲۵۸۲۸۱۱ ۵۴۰۰۲۵۷ ۳۳۲۵۵۹۹ ۳۱۸۴۱۹۲ ۶۵۰۹۷۹۲  ............................................................ سواري كرايه

 ۱۸۰۰۸۷۵۲ ۸۰۰۴۱۶۸ ۲۶۰۱۲۹۲۰ ۱۷۸۶۳۱۷۶ ۱۱۳۲۸۸۵۱ ۲۹۱۹۲۰۲۸  ..............................................  وسيله نقليه شخصي

  ۳۱۶۳۳۹۳ ۲۲۰۲۹۴۷ ۵۳۶۶۳۳۹ ۲۵۸۹۴۴۲ ۳۲۲۹۰۸۱ ۵۸۱۸۵۲۳  ........................  وسيله شخصي متعلق به ديگران
 ۶۲۲۳۲۰ ۹۸۹۷۷۱ ۱۶۱۲۰۹۲ ۷۱۱۶۳۳ ۱۱۷۱۰۳۱ ۱۸۸۲۶۶۴   ...................................................  ساير وسايل نقليه

  
   1390 - بهار و تابستان فصلدر  نوع وسيله نقليه اصلي مورد استفاده براي رفت به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -29

 تابستان بهار نوع وسيله نقليه اصلي

 ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰    ...................................................................................................  جمع

 ۲۵۷۳۸۷ ۶۴۷۱۴۱    ................................................................................................................................  هواپيما

 ۰ ۰    ....................................................................................................................................  قطار

 ۰  ۱۷۸۵    ..................................................................................................................................  شناور

 ۲۲۲۳۹۴ ۴۰۹۵۵۲    ................................................................................................................................  اتوبوس

 ۰ ۰    ..........................................................................................................................  بوس ميني

 ۵۸۱۷ ۱۲۶۰۴    ......................................................................................................................  سواري كرايه

 ۵۲۷۵ ۵۴۰۷۸    ........................................................................................................  وسيله نقليه شخصي

 ۴۶۸۳  ۰    ..................................................................................  وسيله شخصي متعلق به ديگران

 ۰ ۰    .............................................................................................................  ساير وسايل نقليه
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   1390 - بهار و تابستان  فصلدر نوع وسيله نقليه اصلي مورد استفاده براي برگشت نوع سفر به تفكيك تعداد سفرهاي داخلي بر حسب  -30

 نوع وسيله نقليه اصلي

 تابستان بهار

بدون اقامت   كل
 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 كل
بدون اقامت 

 شبانه

با اقامت 
 شبانه

 ۳۳۸۰۸۰۵۵ ۱۶۴۲۹۱۸۸ ۵۰۲۳۷۲۴۳ ۳۳۵۳۶۹۸۶ ۲۱۲۶۰۹۵۴ ۵۴۷۹۷۹۴۰  ...........................................................  جمع

 ۵۱۰۱۸۷ ۹۲۱۲ ۵۱۹۳۹۹ ۵۶۰۹۰۳ ۱۹۵۳ ۵۶۲۸۵۶  .............................................................................. هواپيما

 ۱۳۵۵۲۹۷ ۸۸۶۹ ۱۳۶۴۱۶۶ ۱۰۵۸۲۱۷ ۷۸۰۱ ۱۰۶۶۰۱۷  ................................................................................... قطار

 ۳۵۷۹۲ ۱۹۶۷۸ ۵۵۴۶۹ ۳۹۱۱ ۰ ۳۹۱۱  ................................................................................ شناور

 ۶۰۹۷۶۴۲ ۱۳۷۸۲۴۶ ۷۴۷۵۸۸۸ ۵۹۶۷۸۹۹ ۱۳۸۴۳۷۹ ۷۳۵۲۲۷۸  .............................................................................. اتوبوس

 ۱۱۰۷۰۱۱ ۱۱۷۵۳۰۱ ۲۲۸۲۳۱۲ ۱۴۳۶۴۲۸ ۸۵۳۸۳۵ ۲۲۹۰۲۶۳  ......................................................................... بوسميني

 ۲۷۷۲۲۹۸ ۲۶۴۹۵۲۵ ۵۴۲۱۸۲۳ ۳۲۴۹۲۶۰ ۳۲۹۲۵۴۰ ۶۵۴۱۸۰۰  .................................................................... سواري كرايه

 ۱۸۰۸۶۸۴۳ ۷۹۷۹۲۴۶ ۲۶۰۶۶۰۹۰ ۱۷۸۸۴۶۳۹ ۱۱۳۱۳۵۸۷ ۲۹۱۹۸۲۲۷  ......................................................  وسيله نقليه شخصي

 ۳۲۲۰۶۶۵ ۲۲۱۹۳۴۱ ۵۴۴۰۰۰۶ ۲۶۶۵۱۱۹ ۳۲۴۹۱۷۰ ۵۹۱۴۲۸۹  ................................  وسيله شخصي متعلق به ديگران

 ۶۲۲۳۲۰ ۹۸۹۷۷۱ ۱۶۱۲۰۹۲ ۷۱۰۶۱۰ ۱۱۵۷۶۸۹ ۱۸۶۸۲۹۹   ...........................................................  ساير وسايل نقليه

  
  

   1390 -بهار و تابستان فصلدر  ي برگشتنوع وسيله نقليه اصلي مورد استفاده برا به تفكيكتعداد سفرهاي خارجي  -31

 تابستان بهار نوع وسيله نقليه اصلي

  ۴۹۵۵۵۶ ۱۱۲۵۱۶۰   ..........................................................................................................  جمع

 ۲۵۸۴۷۴ ۶۳۳۲۵۰  ........................................................................................................................................ هواپيما

 ۰ ۰  ............................................................................................................................................ قطار

 ۰ ۱۷۸۵  .......................................................................................................................................... شناور

 ۲۰۰۹۱۰ ۴۲۳۴۴۳  ........................................................................................................................................ اتوبوس

 ۰ ۰  .................................................................................................................................. بوسميني

 ۲۴۶۳۸ ۱۲۶۰۴  .............................................................................................................................. سواري كرايه

 ۵۲۷۵ ۵۴۰۷۸  ................................................................................................................  وسيله نقليه شخصي

 ۶۲۵۹ ۰  ..........................................................................................  ديگران وسيله شخصي متعلق به

 ۰ ۰   .....................................................................................................................  ساير وسايل نقليه
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   1390 -بهار و تابستان فصلدر نوع اقامتگاه  به تفكيكتعداد نفر شب اقامت سفرهاي با اقامت شبانه داخلي  -32

 تابستان بهار نوع اقامتگاه عمومي 

 ۱۵۷۱۷۹۹۱۴  ۱۵۰۴۰۴۴۰۴   ..........................................................................................................  جمع

 ۹۹۲۸۶۷۲ ۸۵۵۵۹۴۶  ......................................................................................................................... اقامتگاه عمومي

 ۶۲۹۲۴۵۸ ۶۶۸۳۵۳۶  ....................................................................................................................... اقامتگاه سازماني

 ۱۰۵۴۸۲۲۲۵ ۱۰۷۳۳۵۵۷۹  ..........................................................................................................  آشنايان و بستگانخانه

 ۱۷۹۸۹۸۸۷ ۱۲۴۳۸۷۱۷  ..........................................................................................................  اي ويال و آپارتمان اجاره

 ۸۶۹۴۴۸۰ ۴۸۸۵۵۶۴  ..........................................................................................................  ويال و آپارتمان شخصي

 ۶۲۹۸۹۳۸ ۷۳۰۷۷۰۳  ..............................................................................................................  شخصيچادر و كمپ

 ۲۴۹۳۲۵۴ ۳۱۹۷۳۵۸   .........................................................................................................................  ها ساير اقامتگاه
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    1390 -  بهار و تابستان فصلدر مقصد استان  برحسب نوع سفر به تفكيكام شده تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهاي انج - 33

 استان

 بهار

 سفر
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

  ۱۳۷۱۷۴۶۲۱  ۳۳۰۸۷۸۷۰  ۲۱۴۴۶۲۳۱  ۵۴۵۳۴۱۰۲  ........................................................................................... كل
 ۵۷۳۳۵۵۷ ۱۱۶۹۵۹۶ ۴۹۷۴۲۹ ۱۶۶۷۰۲۴ ............................................................................................ شرقيآذربايجان

 ۳۰۸۹۸۹۳ ۸۰۴۲۴۶ ۶۶۲۱۲۵ ۱۴۶۶۳۷۱ .............................................................................................. غربيآذربايجان

 ۴۱۲۵۱۶۳ ۹۲۶۷۵۲ ۱۰۱۳۹۹۶ ۱۹۴۰۷۴۸ ............................................................................................................. اردبيل

 ۷۷۵۴۵۷۲ ۲۱۲۶۷۳۹ ۱۹۵۷۱۳۳ ۴۰۸۳۸۷۲ ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۳۲۴۱۷۶ ۴۶۱۶۴۶ ۱۱۹۶۶۲ ۵۸۱۳۰۸  ............................................................................................................... البرز

 ۲۲۲۲۴۹۹ ۳۹۰۵۷۱ ۴۵۰۴۲۹ ۸۴۱۰۰۰ ................................................................................................................. ايالم

 ۱۶۲۴۹۹۸ ۵۳۷۱۸۰ ۲۵۱۷۴۷ ۷۸۸۹۲۸ .............................................................................................................. بوشهر

 ۱۱۷۰۶۱۳۲ ۲۲۹۶۳۵۷ ۴۴۹۲۳۲ ۲۷۴۵۵۸۹ ............................................................................................................... تهران

 ۱۳۱۳۷۹۲ ۴۰۵۷۶۸ ۲۵۶۰۱۵ ۶۶۱۷۸۴ ...................................................................................  چهارمحال وبختياري

 ۱۱۴۲۸۲۴ ۳۲۷۸۵۴ ۴۷۴۰۵۴ ۸۰۱۹۰۸ ............................................................................................. خراسان جنوبي

 ۱۸۶۰۸۷۴۲ ۴۳۹۹۳۶۲ ۱۶۱۸۱۷۰ ۶۰۱۷۵۳۱ ..............................................................................................خراسان رضوي

 ۵۷۴۷۰۰ ۸۹۵۰۸ ۰ ۸۹۵۰۸ ............................................................................................. خراسان شمالي

 ۷۵۰۲۲۶۷ ۱۶۲۸۸۶۳ ۶۴۷۷۲۷ ۲۲۷۶۵۹۰ ........................................................................................................ خوزستان

 ۱۳۴۷۲۸۶ ۳۹۹۷۰۱ ۱۸۸۶۵۲ ۵۸۸۳۵۴ .............................................................................................................. زنجان

 ۹۵۱۳۸۰ ۲۳۱۲۶۹ ۱۷۴۵۳۶ ۴۰۵۸۰۵ ............................................................................................................ منانس

 ۲۴۹۱۷۵۲ ۵۵۰۱۵۸ ۱۴۹۲۲۹ ۶۹۹۳۸۸ ....................................................................................  سيستان وبلوچستان

 ۹۳۸۹۷۸۲ ۲۴۱۱۷۳۵ ۱۴۴۷۶۲۳ ۳۸۵۹۳۵۷ ............................................................................................................... فارس

 ۱۴۵۸۱۶۱ ۳۳۷۹۲۰ ۱۷۹۷۲۸ ۵۱۷۶۴۸ .............................................................................................................. قزوين

 ۲۷۴۶۱۵۲ ۱۰۵۳۰۱۲ ۱۲۸۶۰۲۰ ۲۳۳۹۰۳۳ .................................................................................................................... قم

 ۶۰۰۸۸۸۴ ۱۳۶۷۷۹۰ ۷۷۵۱۶۸ ۲۱۴۲۹۵۹ ........................................................................................................ كردستان

 ۲۲۰۴۱۹۰ ۹۰۷۱۷۹ ۹۶۵۴۹۲ ۱۸۷۲۶۷۱ ............................................................................................................. كرمان

 ۴۳۱۰۲۸۷ ۱۲۴۳۷۸۹ ۴۱۳۸۱۱ ۱۶۵۷۶۰۰  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۳۲۴۱۷۳ ۳۷۴۶۳۲ ۷۲۵۸۷ ۴۴۷۲۱۹ .................................................................................  كهگيلويه و بوير احمد

 ۴۰۶۶۶۵۶ ۶۱۸۹۳۸ ۸۱۶۳۰۹ ۱۴۳۵۲۴۷ ........................................................................................................... گلستان

 ۶۰۶۲۸۷۴ ۱۵۷۰۱۵۸ ۳۱۸۱۹۰۶ ۴۷۵۲۰۶۴ .............................................................................................................. گيالن

 ۲۵۰۶۶۱۱ ۶۹۷۲۲۱ ۳۸۶۵۴۴ ۱۰۸۳۷۶۴ ............................................................................................................ لرستان

 ۱۱۱۹۰۴۴۲ ۳۰۳۸۱۶۳ ۱۷۱۷۰۷۲ ۴۷۵۵۲۳۴ ......................................................................................................... مازندران

 ۵۲۱۸۶۵۸ ۸۹۵۰۹۴ ۵۳۶۳۲۲ ۱۴۳۱۴۱۶ ............................................................................................................ مركزي

 ۲۵۹۸۲۵۲ ۶۹۰۲۴۰ ۱۲۰۵۹۸ ۸۱۰۸۳۸ ......................................................................................................... هرمزگان

 ۳۶۶۹۶۲۰ ۷۵۴۰۸۱ ۳۵۰۶۳۸ ۱۱۰۴۷۱۹ ............................................................................................................ همدان

 ۱۹۰۶۱۴۶ ۳۸۲۳۴۸ ۲۸۶۲۷۷ ۶۶۸۶۲۵   ...................................................................................................................  يزد
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 1390 -بهار و تابستان  فصلقصد در تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهاي انجام شده برحسب نوع سفر به تفكيك استان م - 33
   )دنباله(

  

 استان

 تابستان

 سفر
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۴۶۲۶۷۰۵۹ ۳۳۶۱۱۹۵۰  ۱۶۵۴۰۰۱۰  ۵۰۱۵۱۹۶۰  ......................................................................................  كل

 ۶۰۰۸۳۶۴ ۱۱۸۷۶۲۵ ۲۱۳۷۲۴ ۱۴۰۱۳۴۹ ............................................................................................ شرقيآذربايجان

 ۳۱۰۵۵۲۲ ۹۲۴۶۱۶ ۱۰۱۷۳۴۴ ۱۹۴۱۹۶۰ .............................................................................................. غربيآذربايجان

 ۴۳۴۹۰۳۲ ۱۱۰۹۰۷۷ ۶۳۴۲۵۲ ۱۷۴۳۳۲۹ ............................................................................................................. دبيلار

 ۸۳۱۹۹۶۹ ۲۱۷۶۱۱۳ ۱۳۲۱۹۹۰ ۳۴۹۸۱۰۳ ........................................................................................................... اصفهان

 ۱۹۳۵۵۴۶ ۵۷۰۸۱۴ ۸۶۸۳۱ ۶۵۷۶۴۵  ............................................................................................................... البرز

 ۱۰۵۵۳۱۱ ۲۴۳۳۴۰ ۲۸۴۴۲۳ ۵۲۷۷۶۲ ................................................................................................................. ايالم

 ۷۸۴۳۷۴ ۲۳۵۹۹۷ ۳۲۸۴۸۳ ۵۶۴۴۸۰ .............................................................................................................. بوشهر

 ۱۴۹۶۳۲۵۰ ۲۴۸۹۳۴۴ ۳۳۸۷۲۶ ۲۸۲۸۰۷۰ ............................................................................................................... تهران

 ۹۶۹۴۴۶ ۳۱۶۸۸۶ ۳۸۱۷۷۴ ۶۹۸۶۶۰ ...................................................................................  چهارمحال وبختياري

 ۱۵۵۰۷۹۵ ۴۴۷۲۰۹ ۱۶۸۹۶۳ ۶۱۶۱۷۲ ............................................................................................. خراسان جنوبي

 ۲۷۷۲۰۶۵۴ ۵۸۲۵۷۳۴ ۶۷۲۵۱۴ ۶۴۹۸۲۴۸ ..............................................................................................خراسان رضوي

 ۱۰۳۱۴۵۲ ۹۹۷۷۵ ۰ ۹۹۷۷۵ ............................................................................................. خراسان شمالي

 ۴۹۶۱۵۸۲ ۱۲۴۸۰۳۷ ۴۹۳۸۵۱ ۱۷۴۱۸۸۸ ........................................................................................................ خوزستان

 ۱۰۴۸۸۱۸ ۳۰۴۶۴۱ ۹۳۹۳۱ ۳۹۸۵۷۲ .............................................................................................................. زنجان

 ۳۰۵۲۶۴۱ ۳۶۲۷۰۶ ۲۰۷۳۹۸ ۵۷۰۱۰۴ ............................................................................................................ سمنان

 ۲۵۱۲۷۴۶ ۲۶۹۹۴۸ ۳۱۸۰۴ ۳۰۱۷۵۲ ....................................................................................  سيستان وبلوچستان

 ۷۱۹۰۸۸۴ ۲۰۰۸۴۳۷ ۱۲۹۴۳۸۳ ۳۳۰۲۸۲۱ ............................................................................................................... فارس

 ۲۹۴۰۳۹۱ ۴۲۷۰۴۲ ۱۸۴۴۳۸ ۶۱۱۴۷۹ .............................................................................................................. قزوين

 ۳۴۱۶۹۴۵ ۱۲۰۶۵۴۱ ۱۵۳۵۲۲۹ ۲۷۴۱۷۷۰ .................................................................................................................... قم

 ۳۱۰۷۳۴۹ ۱۰۹۸۱۰۷ ۸۰۵۳۱۱ ۱۹۰۳۴۱۷ ........................................................................................................ كردستان

 ۲۴۴۲۹۹۳ ۶۴۴۳۳۲ ۳۰۶۰۲۲ ۹۵۰۳۵۴ ............................................................................................................. كرمان

 ۳۲۶۹۹۸۸ ۸۶۸۶۴۸ ۳۵۸۱۲۵ ۱۲۲۶۷۷۲  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۳۵۶۲۱۷ ۲۵۲۰۷۸ ۵۵۴۷۹ ۳۰۷۵۵۷ .................................................................................  كهگيلويه و بوير احمد

 ۱۹۱۱۳۷۷ ۳۸۹۹۳۳ ۵۴۰۸۷۷ ۹۳۰۸۰۹ ........................................................................................................... گلستان

 ۷۶۰۵۵۷۱ ۱۸۷۱۶۸۵ ۱۸۹۴۵۱۴ ۳۷۶۶۲۰۰ .............................................................................................................. گيالن

 ۱۶۳۷۹۴۱ ۳۵۹۳۸۰ ۱۱۹۶۲۸ ۴۷۹۰۰۸ ............................................................................................................ لرستان

 ۱۴۴۱۰۳۱۸ ۳۹۸۷۴۶۸ ۱۶۱۰۳۲۳ ۵۵۹۷۷۹۱ ......................................................................................................... مازندران

 ۴۵۷۶۸۱۰ ۹۴۶۹۸۱ ۵۱۲۶۶۲ ۱۴۵۹۶۴۳ ............................................................................................................ مركزي

 ۱۹۴۰۸۴۸ ۳۷۶۲۵۹ ۲۱۷۳۲ ۳۹۷۹۹۲ ......................................................................................................... هرمزگان

 ۵۱۳۴۲۱۹ ۹۶۶۴۸۹ ۸۳۹۷۱۶ ۱۸۰۶۲۰۵ ............................................................................................................ همدان

 ۱۹۵۵۷۰۱ ۳۹۶۷۰۸ ۱۸۵۵۶۴ ۵۸۲۲۷۱   ...................................................................................................................  يزد
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    1390 -  تانبهار و تابس فصلدر هاي بازديد شده  ستانا نوع سفر به تفكيك ر حسبنفر شب اقامت سفرهاي انجام شده ب سفر وتعداد  - 34

  استان

 بهار

  سفر
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

  ۱۵۰۳۸۶۳۷۷  ۳۹۴۳۷۹۷۷  ۲۷۳۳۳۰۱۸  ۶۶۷۷۰۹۹۷  ........................................................................................... كل
 ۶۲۲۳۶۷۷ ۱۲۵۰۸۴۷ ۶۱۰۴۷۹ ۱۸۶۱۳۲۷ ............................................................................................ شرقيآذربايجان

 ۳۱۴۱۵۳۲ ۸۴۷۹۹۰ ۷۵۲۸۰۴ ۱۶۰۰۷۹۵ .............................................................................................. غربيآذربايجان

 ۴۴۸۶۴۵۷ ۱۱۷۰۷۹۶ ۱۱۴۱۴۸۲ ۲۳۱۲۲۷۸ ............................................................................................................. اردبيل

 ۸۸۶۷۳۲۸ ۲۷۳۷۷۹۵ ۲۳۹۲۵۱۴ ۵۱۳۰۳۰۹ ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۷۲۱۴۶۰ ۵۴۶۳۵۴ ۱۶۰۷۴۰ ۷۰۷۰۹۵  ................................................................................................................. البرز

 ۲۳۴۱۸۱۵ ۴۲۴۷۴۴ ۶۷۷۲۷۳ ۱۱۰۲۰۱۷ ................................................................................................................. ايالم

 ۱۸۸۳۸۹۳ ۷۴۳۳۷۵ ۴۲۴۳۹۶ ۱۱۶۷۷۷۱ .............................................................................................................. بوشهر

 ۱۲۹۷۴۲۱۶ ۲۸۱۸۷۶۷ ۷۰۸۱۹۴ ۳۵۲۶۹۶۱ ............................................................................................................... تهران

 ۱۵۷۰۱۱۳ ۵۴۰۹۰۶ ۳۳۹۱۳۷ ۸۸۰۰۴۳ ..................................................................................بختياريچهارمحال و

 ۱۲۸۹۵۹۹ ۳۶۷۸۰۲ ۴۹۷۳۷۲ ۸۶۵۱۷۴ ............................................................................................. سان جنوبيخرا

 ۱۹۲۲۸۷۳۹ ۴۶۵۱۲۸۰ ۱۹۹۶۶۴۸ ۶۶۴۷۹۲۷ ..............................................................................................خراسان رضوي

 ۷۰۷۲۳۷ ۱۳۶۴۴۲ ۴۴۶۴۲ ۱۸۱۰۸۴ ............................................................................................. خراسان شمالي

 ۸۰۴۱۰۲۳ ۱۹۴۷۷۶۷ ۱۰۸۴۱۷۶ ۳۰۳۱۹۴۳ ........................................................................................................ خوزستان

 ۱۳۸۹۹۸۰ ۴۲۹۱۲۳ ۲۰۹۲۵۲ ۶۳۸۳۷۴ .............................................................................................................. زنجان

 ۱۶۰۷۲۲۰ ۴۴۲۹۹۸ ۲۴۷۰۳۰ ۶۹۰۰۲۸ ............................................................................................................ سمنان

 ۲۶۵۴۳۸۶ ۶۴۶۵۵۲ ۱۶۱۴۶۰ ۸۰۸۰۱۲ ...................................................................................  بلوچستانسيستان و

 ۱۰۵۲۴۸۴۴ ۲۹۵۵۷۰۱ ۱۸۴۷۶۵۸ ۴۸۰۳۳۶۰ ............................................................................................................... فارس

 ۱۴۸۸۱۹۹ ۳۶۷۹۵۸ ۲۱۸۴۲۴ ۵۸۶۳۸۱ .............................................................................................................. قزوين

 ۳۳۴۰۵۲۰ ۱۴۵۶۴۴۰ ۱۸۸۱۵۵۳ ۳۳۳۷۹۹۴ .................................................................................................................... قم

 ۶۹۹۳۰۲۷ ۱۵۷۸۹۱۵ ۹۹۶۹۷۰ ۲۵۷۵۸۸۵ ........................................................................................................ كردستان

 ۲۲۸۰۴۸۲ ۹۷۱۱۹۰ ۱۰۶۷۸۸۷ ۲۰۳۹۰۷۷ ............................................................................................................. كرمان

 ۴۴۵۵۹۲۳ ۱۳۵۳۴۷۴ ۵۴۱۲۲۶ ۱۸۹۴۷۰۰ ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۵۰۴۲۱۱ ۴۶۷۲۷۹ ۱۴۴۵۹۳ ۶۱۱۸۷۳ .................................................................................  كهگيلويه و بوير احمد

 ۴۲۶۳۹۰۶ ۷۲۰۶۷۳ ۹۲۰۹۸۷ ۱۶۴۱۶۶۰ ........................................................................................................... گلستان

 ۶۹۵۲۲۲۴ ۲۱۱۷۸۱۲ ۳۸۱۹۰۹۹ ۵۹۳۶۹۱۱ .............................................................................................................. گيالن

 ۲۶۱۱۹۳۴ ۷۸۳۹۶۲ ۴۶۸۹۸۸ ۱۲۵۲۹۵۰ ............................................................................................................ لرستان

 ۱۲۵۵۶۳۳۹ ۳۷۶۱۷۷۸ ۲۲۴۵۲۲۹ ۶۰۰۷۰۰۸ ......................................................................................................... مازندران

 ۵۲۷۷۸۲۰ ۹۴۴۳۶۴ ۶۱۱۶۷۳ ۱۵۵۶۰۳۶ ............................................................................................................ مركزي

 ۲۹۱۰۴۱۰ ۸۴۹۳۸۵ ۲۲۷۷۴۰ ۱۰۷۷۱۲۵ ......................................................................................................... هرمزگان

 ۳۹۷۷۹۰۸ ۸۶۹۷۱۳ ۴۶۱۱۵۱ ۱۳۳۰۸۶۳ ............................................................................................................ همدان

 ۲۱۱۹۹۵۵ ۵۳۵۷۹۵ ۴۳۲۲۴۱ ۹۶۸۰۳۶  ...................................................................................................................  يزد
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 1390 -بهار و تابستان فصلدر هاي بازديد شده  استاننوع سفر به تفكيك تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهاي انجام شده بر حسب  - 34
  )دنباله(

 استان

 تابستان

 سفر
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۵۷۱۷۹۹۱۲ ۴۰۲۹۳۵۲۱ ۲۰۴۷۴۹۴۲ ۶۰۷۶۸۴۶۳  ......................................................................................  كل

 ۶۲۲۶۷۰۱ ۱۳۸۵۳۷۶ ۳۷۸۱۴۰ ۱۷۶۳۵۱۶ ............................................................................................ شرقيآذربايجان

 ۳۲۳۵۶۵۳ ۱۰۱۸۲۷۷ ۱۰۹۵۹۵۹ ۲۱۱۴۲۳۶ .............................................................................................. غربيآذربايجان

 ۵۰۴۳۷۷۲ ۱۵۸۰۴۱۸ ۸۲۹۰۹۴ ۲۴۰۹۵۱۲ ............................................................................................................. اردبيل

 ۹۱۴۳۶۳۶ ۲۵۴۸۳۲۰ ۱۴۹۹۹۴۶ ۴۰۴۸۲۶۶ ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۰۶۵۱۷۹ ۶۶۷۶۴۵ ۱۲۴۵۴۱ ۷۹۲۱۸۶  ................................................................................................................. البرز

 ۱۱۱۹۵۴۶ ۲۹۰۶۸۰ ۳۸۳۹۵۰ ۶۷۴۶۳۰ ................................................................................................................. ايالم

 ۸۲۹۴۹۳ ۲۵۱۳۷۵ ۳۵۶۳۶۹ ۶۰۷۷۴۴ .............................................................................................................. بوشهر

 ۱۶۰۸۶۳۷۳ ۳۰۷۵۴۰۱ ۶۰۰۰۸۲ ۳۶۷۵۴۸۳ ............................................................................................................... تهران

 ۱۰۶۶۲۷۴ ۳۷۱۱۳۳  ۴۵۰۶۶۳ ۸۲۱۷۹۶ ..................................................................................چهارمحال و بختياري

 ۱۸۱۱۰۱۰ ۵۶۶۷۷۰ ۱۷۴۳۰۷ ۷۴۱۰۷۷ ............................................................................................. جنوبيخراسان

 ۲۸۵۳۳۴۹۸ ۶۱۵۲۸۹۱ ۸۴۴۷۰۴ ۶۹۹۷۵۹۵ ..............................................................................................خراسان رضوي

 ۱۰۹۴۱۱۹ ۱۵۴۵۱۲ ۲۵۵۵۳ ۱۸۰۰۶۵ ............................................................................................. خراسان شمالي

 ۵۱۸۶۱۵۴ ۱۳۲۳۵۰۵ ۵۴۷۸۱۱ ۱۸۷۱۳۱۶ ........................................................................................................ خوزستان

 ۱۱۲۹۴۰۵ ۳۷۴۱۸۶ ۱۰۶۷۴۷ ۴۸۰۹۳۳ .............................................................................................................. زنجان

 ۳۲۰۲۰۷۱ ۴۶۷۷۵۵ ۲۷۰۲۲۴ ۷۳۷۹۷۹ ............................................................................................................ سمنان

 ۲۶۳۵۰۴۸ ۳۶۵۲۷۱ ۴۱۴۰۰ ۴۰۶۶۷۰ ...................................................................................  ستانسيستان و بلوچ

 ۷۷۰۹۵۵۰ ۲۲۵۸۶۷۴ ۱۳۸۲۷۸۳ ۳۶۴۱۴۵۷ ............................................................................................................... فارس

 ۳۰۸۸۶۶۰ ۴۹۸۶۳۰ ۲۰۹۵۲۴ ۷۰۸۱۵۵ .............................................................................................................. قزوين

 ۳۹۷۵۰۸۸ ۱۶۷۷۰۱۲ ۲۲۳۸۴۳۲ ۳۹۱۵۴۴۴ .................................................................................................................... قم

 ۳۲۰۸۶۲۴ ۱۲۰۹۹۷۴ ۸۶۹۴۰۱ ۲۰۷۹۳۷۵ ........................................................................................................ كردستان

 ۲۵۲۲۵۵۱ ۷۱۰۱۲۳ ۳۳۶۳۲۹ ۱۰۴۶۴۵۲ ............................................................................................................. كرمان

 ۳۴۳۰۵۱۳ ۹۴۷۸۴۵ ۵۵۵۰۶۳ ۱۵۰۲۹۰۷ ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۴۵۹۳۱۴ ۳۳۲۵۵۱ ۱۱۵۲۴۰ ۴۴۷۷۹۱ .................................................................................  كهگيلويه و بوير احمد

 ۲۴۲۷۹۲۷ ۷۶۴۷۹۱ ۵۸۴۹۸۸ ۱۳۴۹۷۷۹ ........................................................................................................... گلستان

 ۸۵۳۱۱۲۸ ۲۶۷۳۰۹۰ ۲۴۱۱۹۰۴ ۵۰۸۴۹۹۴ .............................................................................................................. گيالن

 ۱۷۹۴۵۷۰ ۴۳۴۲۳۴ ۱۴۶۰۱۹ ۵۸۰۲۵۲ ............................................................................................................ لرستان

 ۱۶۲۰۵۶۳۵ ۵۱۹۲۸۷۷ ۲۱۲۸۱۱۳ ۷۳۲۰۹۹۰ ......................................................................................................... مازندران

 ۴۶۷۹۸۹۴ ۱۰۱۵۵۷۵ ۵۴۷۲۶۷ ۱۵۶۲۸۴۲ ............................................................................................................ مركزي

 ۲۰۷۴۹۶۸ ۳۹۷۰۱۵ ۲۸۹۵۷  ۴۲۵۹۷۳ ......................................................................................................... هرمزگان

 ۵۳۴۳۵۲۲ ۱۰۴۴۲۸۴ ۸۸۵۸۴۸ ۱۹۳۰۱۳۱ ............................................................................................................ همدان

 ۲۳۲۰۰۳۷ ۵۴۳۳۳۴ ۳۰۵۵۸۲ ۸۴۸۹۱۶   ...................................................................................................................  يزد
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 فصلبرحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در مقصد اصلي سفرهاي داخلي به ترتيب تعداد سفر انجام شده  بيست شهر -35
  1390 –بهار و تابستان 

 شهر

  بهار 

 سفر 
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۱۹۸۸۱۰۵۳  ۲۸۴۲۸۸۲۰ ۱۳۲۱۰۸۳۵ ۴۱۶۳۹۶۵۵  ......................................................................................  كل

 ۱۶۰۴۳۸۳۹ ۳۶۱۸۱۸۳ ۴۲۹۰۷۴ ۴۰۴۷۲۵۸  .............................................................................................................. مشهد

 ۱۰۷۷۳۴۳۱ ۱۹۸۵۲۱۰ ۲۹۶۳۵۱ ۲۲۸۱۵۶۲  ............................................................................................................... تهران

 ۴۹۰۸۷۱۷ ۱۱۶۲۵۵۴  ۲۰۸۷۸۰ ۱۳۷۱۳۳۴  ............................................................................................................... شيراز

 ۴۰۶۶۴۹۷ ۸۹۰۱۰۹ ۴۳۳۷۴۲ ۱۳۲۳۸۵۲  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۴۸۸۹۸۸ ۹۱۷۵۷۹ ۳۳۶۲۲۷ ۱۲۵۳۸۰۶  .................................................................................................................... قم

 ۱۶۰۹۶۴۳ ۴۴۰۳۶۵ ۳۸۱۶۲۰ ۸۲۱۹۸۵  ............................................................................................................... رشت

 ۲۲۷۲۲۵۸ ۶۷۵۰۴۱ ۷۰۵۰۴ ۷۴۵۵۴۵  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۲۶۳۴۸۸۱ ۵۸۲۹۰۴ ۱۵۷۴۴۴ ۷۴۰۳۴۸  .............................................................................................................. تبريز

 ۲۷۳۴۴۵۶ ۵۸۹۳۷۸ ۱۰۶۶۶۱ ۶۹۶۰۳۹  ............................................................................................................... اهواز

 ۱۶۰۱۶۱۸ ۳۳۹۰۴۸ ۳۵۲۶۲۹ ۶۹۱۶۷۶  ............................................................................................................. اردبيل

 ۱۵۸۴۰۳۳ ۴۱۹۷۷۱ ۲۱۶۵۱۲ ۶۳۶۲۸۳  ........................................................................................................... همدان

 ۲۲۸۸۵۵۱ ۲۹۲۲۷۷ ۲۸۰۱۰۹ ۵۷۲۳۸۵  ............................................................................................................. گرگان

 ۵۴۳۹۴۰ ۱۵۳۷۴۴ ۳۹۸۴۵۶ ۵۵۲۲۰۰  ......................................................................................................... الهيجان

 ۶۷۴۲۱۷ ۱۹۹۱۲۵ ۳۴۷۴۱۳ ۵۴۶۵۳۸  ........................................................................................................ بندرانزلي

 ۱۸۰۲۵۷۸ ۳۴۵۷۵۰ ۸۷۲۶۱ ۴۳۳۰۱۱  ................................................................................................................. كرج

 ۱۳۱۷۸۴۷ ۳۴۷۷۲۳ ۶۶۰۳۱ ۴۱۳۷۵۴  ............................................................................................................ سنندج

 ۴۰۶۶۱۰ ۲۱۹۴۶۷ ۱۹۲۹۹۳ ۴۱۲۴۶۱  ............................................................................................................ سرعين

 ۱۱۸۸۸۴۴ ۲۵۷۰۸۵ ۱۴۸۹۶۰ ۴۰۶۰۴۵  .............................................................................................................. اروميه

 ۱۵۹۵۵۲۸ ۲۹۶۳۲۵ ۹۸۸۰۷ ۳۹۵۱۳۲  ................................................................................................................... يزد

 ۱۲۴۲۶۶۳ ۳۱۳۲۱۳ ۸۰۶۶۵ ۳۹۳۸۷۹  .............................................................................................................. رامسر

 ۵۸۱۰۱۹۱۴ ۱۴۳۸۳۹۶۹ ۸۵۲۰۵۹۳ ۲۲۹۰۴۵۶۲   ..................................................................................................  ساير شهرها 
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برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در فصل مقصد اصلي سفرهاي داخلي به ترتيب تعداد سفر انجام شده  بيست شهر -35
  )دنباله( 1390 –و تابستان  بهار

 شهر 

  تابستان 

 نفر سفر
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۲۷۳۶۷۸۹۰  ۲۹۰۶۸۱۷۴ ۱۱۵۵۷۹۴۲ ۴۰۶۲۶۱۱۶  ......................................................................................  كل

 ۲۴۴۱۱۲۸۵ ۵۰۳۸۴۴۷ ۲۱۴۲۵۴ ۵۲۵۲۷۰۱  .............................................................................................................. مشهد

 ۱۳۸۱۵۰۸۱ ۲۱۴۷۱۹۷ ۱۶۱۶۳۵ ۲۳۰۸۸۳۱  ............................................................................................................... تهران

 ۳۰۴۵۲۱۴ ۱۰۳۴۱۶۵  ۳۷۱۷۶۴ ۱۴۰۵۹۲۹  .................................................................................................................... قم

 ۳۷۲۹۰۹۸ ۱۱۰۹۰۸۹ ۲۸۹۳۲۲ ۱۳۹۸۴۱۱  ............................................................................................................... شيراز

 ۴۷۴۹۷۰۱ ۹۱۵۲۵۰ ۴۰۷۹۱۷ ۱۳۲۳۱۶۷  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۵۳۳۹۲۸ ۵۶۳۳۹۴ ۳۴۴۰۹۱ ۹۰۷۴۸۵  ............................................................................................................ همدان

 ۲۱۷۰۷۰۶ ۵۸۰۸۵۱ ۱۶۵۲۴۰ ۷۴۶۰۹۱  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۵۱۳۸۷۹ ۴۴۹۸۶۷ ۲۴۰۱۳۸ ۶۹۰۰۰۵  ............................................................................................................. بابلسر

 ۲۳۱۸۸۷۱ ۴۷۹۱۱۹ ۱۷۲۸۸۶ ۶۵۲۰۰۴  ............................................................................................................ اردبيل

 ۲۰۷۶۳۸۲ ۳۹۴۰۱۳ ۲۵۴۸۲۴ ۶۴۸۸۳۷  ............................................................................................................... رشت

 ۱۱۵۸۰۶۷ ۳۳۱۲۶۳ ۲۸۲۹۰۶ ۶۱۴۱۷۰  .............................................................................................................. اروميه

 ۲۱۹۰۸۴۰ ۵۰۹۰۳۱ ۷۵۸۱۴ ۵۸۴۸۴۵  ................................................................................................................ تبريز

 ۱۹۴۵۷۴۴ ۳۸۶۸۶۷ ۱۴۳۸۷۲ ۵۳۰۷۳۹  ................................................................................................................ اهواز

 ۶۰۹۶۸۹ ۲۳۰۹۹۷ ۲۹۶۱۰۸ ۵۲۷۱۰۵  ........................................................................................................ بندرانزلي

 ۱۴۲۱۶۷۲ ۴۴۸۸۵۹ ۷۴۱۶۴ ۵۲۳۰۲۴  .............................................................................................................. رامسر

 ۱۵۶۴۱۱۴ ۳۹۳۲۵۵ ۵۰۰۴۲ ۴۴۳۲۹۷  ................................................................................................................. كرج

 ۸۵۶۰۵۴ ۱۳۲۵۲۳ ۲۸۰۶۸۸ ۴۱۳۲۱۱  ......................................................................................................... الهيجان

 ۸۴۹۲۸۵ ۳۰۶۳۲۶ ۹۰۰۲۲ ۳۹۶۳۴۸  ............................................................................................................ چالوس

  ۵۴۵۰۴۶  ۲۱۹۵۷۶  ۱۶۲۸۸۴  ۳۸۲۴۶۰  ............................................................................................................ سرعين
 ۱۰۷۴۶۱۰ ۳۰۶۳۱۴ ۲۴۹۶۵ ۳۳۱۲۷۹  .............................................................................................................. نوشهر

 ۵۴۷۸۸۶۲۵ ۱۳۰۹۱۷۷۱ ۷۴۵۴۴۰۵ ۲۰۵۴۶۱۷۶   ...................................................................................................  هاساير شهر
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فر شب اقامت در فصل بهار و برحسب نوع سفر و تعداد نبه ترتيب تعداد سفر انجام شده  كشور بازديد شده بيست شهر -36
 1390 –تابستان 

 شهر

 بهار 

 نفر سفر

 نفر شب اقامت
  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۳۰۹۶۳۴۶۸ ۳۴۱۲۲۸۱۶ ۱۷۰۷۶۶۵۸ ۵۱۱۹۹۴۷۵  ......................................................................................  كل

 ۱۶۲۲۱۹۸۲ ۳۶۷۶۶۵۴ ۴۳۴۵۶۹ ۴۱۱۱۲۲۳  .............................................................................................................. مشهد

 ۱۱۷۹۸۸۴۹ ۲۳۹۱۶۰۲ ۴۰۹۷۴۱ ۲۸۰۱۳۴۳  ............................................................................................................... تهران

 ۲۹۹۶۵۸۷ ۱۲۶۴۶۵۶ ۶۹۳۸۸۳ ۱۹۵۸۵۳۹  .................................................................................................................... قم

 ۴۵۳۸۴۶۳ ۱۱۸۷۹۹۹ ۴۸۹۳۳۷ ۱۶۷۷۳۳۵  ........................................................................................................... اصفهان

 ۵۳۶۰۴۸۸ ۱۴۱۶۷۴۲ ۲۵۲۴۹۸ ۱۶۶۹۲۴۰  ............................................................................................................... شيراز

 ۱۸۳۸۹۸۱ ۵۷۲۲۱۹ ۴۴۶۳۳۶ ۱۰۱۸۵۵۵  .............................................................................................................. رشت

 ۲۳۸۰۲۸۶ ۷۳۹۹۳۳ ۹۸۹۲۶ ۸۳۸۸۵۹  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۶۷۰۷۶۸ ۳۸۵۱۸۷ ۴۰۷۱۶۷ ۷۹۲۳۵۴  ............................................................................................................. اردبيل

 ۲۷۹۶۰۶۵ ۶۰۲۲۲۰ ۱۸۳۷۲۹ ۷۸۵۹۴۹  ................................................................................................................ تبريز

 ۲۸۶۴۹۸۴ ۶۴۹۶۷۹ ۱۳۱۱۶۶ ۷۸۰۸۴۵  ................................................................................................................ اهواز

 ۱۷۳۴۴۹۴ ۵۰۴۶۷۸ ۲۷۰۹۵۸ ۷۷۵۶۳۶   ............................................................................................................  همدان

 ۸۰۱۶۸۲ ۲۶۸۳۶۰ ۴۰۲۸۴۶ ۶۷۱۲۰۶   .......................................................................................................  بندرانزلي 

 ۱۲۰۰۴۳۱ ۴۱۵۹۶۱ ۲۴۴۱۶۲ ۶۶۰۱۲۳   .............................................................................................................  كاشان

 ۲۴۱۷۴۷۳ ۳۴۵۵۳۵ ۳۱۲۸۵۰ ۶۵۸۳۸۵   .............................................................................................................  گرگان

 ۱۳۷۵۱۱۱ ۴۲۹۳۳۷ ۱۷۸۲۶۴ ۶۰۷۶۰۱   ..............................................................................................................  رامسر

 ۶۲۵۸۲۲ ۳۶۲۴۰۴ ۲۴۴۸۳۲ ۶۰۷۲۳۵   ............................................................................................................  سرعين

 ۵۶۳۴۰۶ ۱۷۱۶۲۵ ۴۳۵۴۵۸ ۶۰۷۰۸۳   .........................................................................................................  نالهيجا

 ۲۱۹۲۰۴۹ ۴۲۲۶۴۵ ۱۲۱۸۵۱ ۵۴۴۴۹۶   .................................................................................................................  كرج

 ۵۹۴۷۰۷ ۳۱۰۹۸۵ ۱۹۳۸۳۳ ۵۰۴۸۱۸   ..............................................................................................................  آستارا

 ۱۲۶۳۴۳۶ ۳۷۷۶۳۵ ۱۲۵۳۹۴ ۵۰۳۰۲۹   ..............................................................................................................  ساري

 ۶۵۷۲۷۴۰۳ ۱۷۶۲۶۷۶۰ ۱۰۹۹۸۸۵۸ ۲۸۶۲۵۶۱۸   ...................................................................................................  ساير شهرها
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بهار و  فصلحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در بربه ترتيب تعداد سفر انجام شده  كشور بازديد شده بيست شهر -36
  )دنباله( 1390 –تابستان 

 

 شهر

 تابستان 

 سفر

 نفر شب اقامت
  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۳۷۵۲۳۶۳۶ ۳۵۲۷۲۰۹۵ ۱۴۳۲۷۲۰۹ ۴۹۵۹۹۳۰۵  ......................................................................................  كل

 ۲۴۸۱۷۵۱۳ ۵۱۳۶۰۴۵ ۲۱۴۲۵۴ ۵۳۵۰۲۹۸  .............................................................................................................. مشهد

 ۱۴۸۵۷۷۳۲ ۲۶۷۶۰۷۳ ۲۸۴۳۰۸ ۲۹۶۰۳۸۲  ............................................................................................................... تهران

 ۳۵۰۸۳۱۹ ۱۴۰۶۹۲۷ ۷۲۹۹۲۶ ۲۱۳۶۸۵۳  .................................................................................................................... قم

 ۳۹۴۷۹۲۹ ۱۲۰۶۷۶۱ ۳۰۲۶۷۴ ۱۵۰۹۴۳۵  ............................................................................................................... شيراز

 ۴۹۴۷۹۹۹ ۱۰۳۰۳۴۹ ۴۶۱۳۶۲ ۱۴۹۱۷۱۱  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۶۸۹۴۵۶ ۶۲۷۷۴۵ ۳۷۱۰۰۴ ۹۹۸۷۴۹  ........................................................................................................... همدان

 ۲۵۲۶۲۶۳ ۶۷۰۶۷۳ ۲۱۷۳۵۲ ۸۸۸۰۲۵  ............................................................................................................. اردبيل

 ۱۸۰۷۰۶۸ ۶۱۸۸۳۸ ۲۶۱۶۸۱ ۸۸۰۵۱۸  .............................................................................................................. بابلسر

 ۲۳۱۲۳۷۹ ۶۴۱۱۹۶ ۲۰۴۶۰۸ ۸۴۵۸۰۴  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۸۳۱۱۸۹ ۶۹۹۱۵۲ ۱۴۴۷۷۷ ۸۴۳۹۳۰  .............................................................................................................. رامسر

 ۸۸۸۴۰۳ ۴۴۷۹۹۰ ۳۶۷۲۸۰ ۸۱۵۲۷۰   ........................................................................................................  بندرانزلي

 ۲۱۸۲۳۳۸ ۴۹۳۹۰۲ ۲۸۰۷۶۲ ۷۷۴۶۶۴   ..............................................................................................................  رشت 

 ۹۳۷۱۰۵ ۴۵۸۵۴۲ ۲۶۲۶۰۰ ۷۲۱۱۴۲   ............................................................................................................  سرعين

 ۲۲۹۵۳۲۲ ۵۹۱۹۰۴ ۱۰۶۲۰۶ ۶۹۸۱۱۰   ................................................................................................................  تبريز

 ۱۲۲۸۶۲۹ ۳۸۰۱۷۳ ۲۸۹۳۵۰ ۶۶۹۵۲۳   ..............................................................................................................  اروميه

 ۶۲۴۰۴۱ ۴۰۹۶۲۸ ۲۱۰۰۶۰ ۶۱۹۶۸۸   ..............................................................................................................  آستارا

 ۱۰۵۰۷۶۵ ۴۶۰۶۰۳ ۱۳۷۵۸۳ ۵۹۸۱۸۶   ............................................................................................................  چالوس

 ۱۱۰۲۰۴۹ ۴۰۸۳۴۳ ۱۸۳۱۱۲ ۵۹۱۴۵۶   ..............................................................................................................  ساري

 ۲۰۳۱۳۷۰ ۴۱۷۵۸۱ ۱۴۷۵۸۳ ۵۶۵۱۶۴   ................................................................................................................  اهواز

 ۹۱۷۳۰۵ ۱۹۰۲۳۲ ۳۷۰۵۶۰ ۵۶۰۷۹۲   .........................................................................................................  الهيجان

 ۶۱۰۲۰۴۶۱ ۱۶۲۹۹۴۳۹ ۸۷۸۰۱۶۷ ۲۵۰۷۹۶۰۶   ...................................................................................................  ها ساير شهر
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برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در سفرهاي داخلي به ترتيب تعداد سفر انجام شده  مقصد اصلي بيست شهرستان -37
  1390 –بهار و تابستان  فصل

 شهرستان

  بهار 

 سفر 
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۳۷۱۷۴۶۲۰  ۳۳۰۸۷۸۷۰ ۲۱۴۴۶۲۳۴ ۵۴۵۳۴۱۰۴   ...........................................................................................  كل 

 ۱۶۵۴۷۳۹۴ ۳۷۶۰۲۱۵ ۵۳۰۶۱۷ ۴۲۹۰۸۳۲   ..............................................................................................................  مشهد

 ۲۷۴۴۵۰۳ ۱۰۵۱۳۶۴ ۱۲۸۳۵۰۸ ۲۳۳۴۸۷۳  .................................................................................................................... قم

 ۱۰۷۷۳۱۰۱ ۲۰۱۱۲۹۵ ۳۱۳۷۶۸ ۲۳۲۵۰۶۳  ............................................................................................................... تهران

 ۵۲۴۳۴۹۹ ۱۲۷۵۲۸۷  ۴۹۱۵۶۰ ۱۷۶۶۸۴۶  ............................................................................................................... شيراز

 ۴۵۲۳۰۶۰ ۱۰۰۰۵۹۱ ۵۷۲۴۸۰ ۱۵۷۳۰۷۱  ........................................................................................................... اصفهان

 ۱۷۹۴۵۳۷ ۴۸۳۰۵۷ ۶۸۴۳۶۴ ۱۱۶۷۴۲۰  ............................................................................................................... رشت

 ۲۱۳۷۸۹۱ ۴۱۱۱۲۳ ۵۰۲۷۰۳ ۹۱۳۸۲۶  .......................................................................................................... اردبيل

 ۲۶۵۹۲۸۴ ۷۶۱۲۴۴ ۱۰۴۷۷۲ ۸۶۶۰۱۶  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۲۶۵۷۵۸۷ ۶۱۳۹۹۹ ۱۷۱۸۱۶ ۷۸۵۸۱۵  ................................................................................................................ تبريز

 ۲۹۲۱۶۱۳ ۶۱۹۷۷۵ ۱۰۶۶۶۱ ۷۲۶۴۳۶  ............................................................................................................... اهواز

 ۶۶۶۴۲۸ ۳۰۶۸۳۱ ۴۰۲۷۵۴ ۷۰۹۵۸۵  ............................................................................................................ كرمان

 ۱۱۲۱۰۸۷ ۳۳۷۰۸۲ ۳۵۱۰۷۴ ۶۸۸۱۵۶  .............................................................................................................. ساري

 ۴۳۶۴۳ ۴۳۶۴۳ ۶۱۹۹۹۵ ۶۶۳۶۳۸  ............................................................................................................. بينالود

 ۱۷۴۰۷۴۷ ۴۴۵۵۲۴ ۲۱۸۰۳۹ ۶۶۳۵۶۳  ............................................................................................................ همدان

 ۲۷۰۱۳۷۳ ۳۴۴۱۶۳ ۲۹۴۷۶۵ ۶۳۸۹۲۸  ............................................................................................................. گرگان

 ۳۲۰۴۲۳۵ ۴۲۶۷۸۲ ۱۶۵۹۱۴ ۵۹۲۶۹۶  ................................................................................................................ اراك

 ۵۵۷۷۷۷ ۱۶۷۵۸۱ ۴۲۲۹۶۵ ۵۹۰۵۴۷  ......................................................................................................... الهيجان

 ۶۷۴۲۱۷ ۱۹۹۱۲۵ ۳۸۴۷۳۱ ۵۸۳۸۵۷  ........................................................................................................ بندرانزلي

 ۲۳۲۴۱۷۶ ۴۶۱۶۴۶ ۱۱۹۶۶۲ ۵۸۱۳۰۸  ................................................................................................................. كرج

 ۱۵۱۸۸۰۸ ۴۰۳۰۷۰ ۱۳۱۷۰۳ ۵۳۴۷۷۴  .......................................................................................................... سنندج

 ۷۰۶۱۹۶۶۰ ۱۷۹۶۴۴۷۴ ۱۳۵۷۲۳۸۲ ۳۱۵۳۶۸۵۵   ..........................................................................................  ها ساير شهرستان
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برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در مقصد اصلي سفرهاي داخلي به ترتيب تعداد سفر انجام شده  بيست شهرستان -37
  )دنباله( 1390 –فصل بهار و تابستان 

 

 شهرستان

  تابستان 

 سفر 
 نفر شب اقامت

  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۴۶۲۶۷۰۵۹  ۳۳۶۱۱۹۵۰ ۱۶۵۴۰۰۱۰ ۵۰۱۵۱۹۶۰  ......................................................................................  كل

 ۲۵۴۱۱۴۶۷ ۵۱۵۰۵۴۹ ۲۵۰۹۷۰ ۵۴۰۱۵۱۸  .............................................................................................................. مشهد

 ۳۴۱۶۹۴۵ ۱۲۰۶۵۴۱ ۱۵۳۵۲۲۹ ۲۷۴۱۷۷۰  .................................................................................................................... قم

 ۱۳۹۵۴۸۳۸ ۲۲۰۷۶۴۳ ۲۳۳۱۱۸ ۲۴۴۰۷۶۱  ............................................................................................................... تهران

 ۴۴۱۱۷۴۷ ۱۲۴۷۷۰۰  ۴۵۸۳۸۲ ۱۷۰۶۰۸۲  ............................................................................................................... شيراز

 ۵۰۹۶۷۸۳ ۱۰۴۱۶۱۹ ۵۱۱۹۰۶ ۱۵۵۳۵۲۵  ........................................................................................................... اصفهان

 ۳۱۱۵۵۶۸ ۶۴۷۹۶۴ ۳۷۲۸۵۶ ۱۰۲۰۸۲۰  ............................................................................................................ همدان

 ۲۴۶۸۵۵۰ ۵۶۸۷۸۷ ۳۴۳۵۸۲ ۹۱۲۳۶۹  ............................................................................................................... رشت

 ۲۵۸۴۰۴۹ ۵۶۱۴۵۳ ۲۸۰۶۹۰ ۸۴۲۱۴۳  ............................................................................................................. اردبيل

 ۱۱۷۸۳۱۴ ۳۴۱۳۸۷ ۴۴۵۳۸۹ ۷۸۶۷۷۶  ............................................................................................................ اروميه

 ۲۵۲۴۶۰۲ ۶۲۰۸۳۹ ۱۶۵۲۴۰ ۷۸۶۰۷۹  ....................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۵۳۵۶۱۱ ۴۵۷۰۳۱ ۲۴۹۵۰۵ ۷۰۶۵۳۶  .............................................................................................................. بابلسر

 ۱۹۳۵۵۴۶ ۵۷۰۸۱۴ ۸۶۸۳۱ ۶۵۷۶۴۵  ................................................................................................................. كرج

 ۱۱۸۱۵۹۱ ۳۷۷۳۱۸ ۲۶۷۱۴۳ ۶۴۴۴۶۱  .............................................................................................................. ساري

 ۱۹۳۵۱۶۲ ۵۳۶۳۲۵ ۹۸۳۵۷ ۶۳۴۶۸۲  ............................................................................................................ وسچال

 ۲۴۳۹۵۴۶ ۵۴۱۰۸۱ ۹۱۷۳۵ ۶۳۲۸۱۶  .............................................................................................................. رامسر

 ۲۲۳۱۸۵۱ ۵۱۹۲۸۴ ۷۸۶۲۲ ۵۹۷۹۰۶  ................................................................................................................ تبريز

 ۲۱۰۴۰۴۶ ۳۹۷۷۵۰ ۱۶۳۹۷۴ ۵۶۱۷۲۴  ................................................................................................................ اهواز

 ۶۰۹۶۸۹ ۲۳۰۹۹۷ ۳۱۹۳۳۶ ۵۵۰۳۳۳  ........................................................................................................ بندرانزلي

 ۷۹۳۰۰۰ ۲۹۳۴۸۸ ۲۵۱۱۹۹ ۵۴۴۶۸۶  .................................................................................................................. آمل

 ۹۹۹۷۷۰ ۱۸۷۷۹۹ ۳۰۶۱۰۲ ۴۹۳۹۰۲  ......................................................................................................... الهيجان

 ۶۶۳۳۸۳۸۳ ۱۵۹۰۵۵۸۱ ۱۰۰۲۹۸۴۶ ۲۵۹۳۵۴۲۷   ..........................................................................................  ها ير شهرستانسا
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بهار  فصلبرحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در به ترتيب تعداد سفر انجام شده كشور  بازديد شده بيست شهرستان -38
  1390 –و تابستان 

 

 شهرستان

 بهار 

 سفر

 نفر شب اقامت
  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۵۰۳۸۶۳۷۶ ۳۹۴۳۷۹۸۰ ۲۷۳۳۳۰۱۷ ۶۶۷۷۰۹۹۷  ......................................................................................  كل

 ۱۶۷۲۵۵۳۷ ۳۸۱۸۶۸۶ ۶۱۱۷۸۶ ۴۴۳۰۴۷۲  .............................................................................................................. مشهد

 ۳۳۳۸۸۷۲ ۱۴۵۴۷۹۲ ۱۸۷۹۰۴۱ ۳۳۳۳۸۳۴  .................................................................................................................... قم

 ۱۱۹۶۰۸۶۴ ۲۴۷۷۳۸۶ ۴۷۸۸۸۹ ۲۹۵۶۲۷۵  ............................................................................................................... تهران

 ۵۷۲۱۲۸۷ ۱۵۵۵۴۹۲ ۶۰۸۵۵۳ ۲۱۶۴۰۴۴  ............................................................................................................... شيراز

 ۵۰۰۷۸۴۲ ۱۳۰۴۸۸۹ ۶۴۲۲۲۰ ۱۹۴۷۱۰۹  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۰۳۳۸۲۵ ۶۲۴۸۶۱ ۷۶۲۹۱۴ ۱۳۸۷۷۷۵  ............................................................................................................... رشت

 ۲۲۲۲۴۴۰ ۴۶۴۹۶۲ ۵۵۸۷۷۷ ۱۰۲۳۷۳۹  ............................................................................................................. اردبيل

 ۲۷۶۵۵۱۶ ۸۲۴۳۴۰ ۱۶۸۲۷۲ ۹۹۲۶۱۱  ......................................................................................................... كرمانشاه

 ۱۳۶۸۹۴۱ ۵۱۰۴۷۱ ۴۳۰۹۱۴ ۹۴۱۳۸۵  ............................................................................................................. كاشان

 ۱۴۳۲۸۸۳ ۴۵۸۰۰۹ ۴۰۴۲۶۲ ۸۶۲۲۷۱  .............................................................................................................. ساري

 ۲۹۳۳۵۴۳ ۶۴۱۵۱۳ ۲۱۴۹۱۲ ۸۵۶۴۲۶   ................................................................................................................  تبريز

 ۳۰۵۲۱۴۱ ۶۸۰۰۷۶ ۱۶۸۱۴۸ ۸۴۸۲۲۵   ................................................................................................................  اهواز

 ۱۹۰۲۱۳۹ ۵۳۵۸۹۵ ۲۸۶۹۲۵ ۸۲۲۸۲۰   ............................................................................................................  همدان

 ۷۸۶۳۰ ۵۷۶۲۱ ۷۴۳۴۸۵ ۸۰۱۱۰۶   .............................................................................................................  بينالود

 ۲۸۵۱۷۸۶ ۴۱۸۹۱۳ ۳۴۵۵۳۵ ۷۶۴۴۴۷   .............................................................................................................  گرگان

 ۶۷۷۶۰۰ ۳۱۸۰۰۳ ۴۳۵۹۶۸ ۷۵۳۹۷۲   .............................................................................................................  كرمان

 ۱۵۴۸۹۵۵ ۵۴۶۶۲۰ ۱۸۶۳۱۰ ۷۳۲۹۳۰   ............................................................................................................  چالوس

 ۸۱۲۰۸۷ ۲۷۸۷۶۵ ۴۴۰۱۶۴ ۷۱۸۹۲۹   ........................................................................................................  بندرانزلي

 ۲۷۲۱۴۶۰ ۵۴۶۳۵۴ ۱۶۰۷۴۰ ۷۰۷۰۹۵   .................................................................................................................  كرج

 ۱۴۴۲۴۱۸ ۴۶۲۱۷۸ ۲۳۱۰۱۹ ۶۹۳۱۹۷   ..............................................................................................................  رامسر

 ۷۹۷۸۷۶۱۱ ۲۱۴۵۸۱۵۴ ۱۷۵۷۴۱۸۲ ۳۹۰۳۲۳۳۶   ..........................................................................................  ها ساير شهرستان
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برحسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در فصل بهار به ترتيب تعداد سفر انجام شده كشور  بازديد شده بيست شهرستان -38

  )دنباله( 1390 –و تابستان 

 شهرستان

 تابستان 

 سفر

 نفر شب اقامت
  با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۱۵۷۱۷۹۹۱۲ ۴۰۲۹۳۵۲۱ ۲۰۴۷۴۹۴۲ ۶۰۷۶۸۴۶۳  ......................................................................................  كل

 ۲۵۸۱۷۶۹۶ ۵۲۴۸۱۴۶ ۳۱۱۳۷۲ ۵۵۵۹۵۱۷  .............................................................................................................. مشهد

 ۳۹۷۵۰۸۸ ۱۶۷۷۰۱۲ ۲۲۳۸۴۳۲ ۳۹۱۵۴۴۴  .................................................................................................................... قم

 ۱۵۰۷۲۶۷۴ ۲۷۸۵۲۳۴ ۴۰۴۴۵۴ ۳۱۸۹۶۸۹  ............................................................................................................... تهران

 ۴۶۴۱۲۲۹ ۱۳۵۶۰۲۴ ۴۸۱۲۹۳ ۱۸۳۷۳۱۷  ............................................................................................................... شيراز

 ۵۲۸۴۸۰۳ ۱۱۴۶۴۳۹ ۵۵۵۷۵۶ ۱۷۰۲۱۹۴  ........................................................................................................... اصفهان

 ۲۹۱۱۵۹۱ ۷۹۷۶۴۰ ۳۳۷۹۷۲ ۱۱۳۵۶۱۳  ............................................................................................................. اردبيل

 ۳۲۷۱۰۹۵ ۷۱۲۳۱۵ ۴۰۵۳۲۵ ۱۱۱۷۶۴۰  ............................................................................................................ همدان

 ۲۶۱۶۵۰۰ ۶۸۴۱۸۰ ۴۲۷۸۷۹ ۱۱۱۲۰۵۹  ............................................................................................................... رشت

 ۲۱۶۳۲۷۰ ۷۱۷۲۳۰ ۲۵۳۸۴۷ ۹۷۱۰۷۸  ............................................................................................................ چالوس

 ۲۸۵۰۷۴۷ ۷۹۸۹۱۳ ۱۵۲۷۵۲ ۹۵۱۶۶۶  .............................................................................................................. رامسر

 ۱۳۸۳۶۳۲ ۵۵۶۹۱۸ ۳۸۵۳۸۴ ۹۴۲۳۰۲   ..............................................................................................................  ساري

 ۲۶۷۳۸۰۴ ۶۸۸۷۱۳ ۲۴۳۸۹۴ ۹۳۲۶۰۷   .......................................................................................................  كرمانشاه 

 ۱۸۲۸۸۰۰ ۶۲۶۰۰۲ ۲۷۱۰۴۷ ۸۹۷۰۴۹   ..............................................................................................................  بابلسر

 ۱۲۴۸۸۷۷ ۳۹۰۲۹۷ ۴۵۸۰۸۲ ۸۴۸۳۸۰   ..............................................................................................................  اروميه

 ۸۸۸۴۰۳ ۴۴۷۹۹۰ ۳۹۰۵۰۸ ۸۳۸۴۹۸   ........................................................................................................  بندرانزلي

 ۲۰۶۵۱۷۹ ۶۶۷۶۴۵ ۱۲۴۵۴۱ ۷۹۲۱۸۶   .................................................................................................................  كرج

 ۲۳۳۶۳۳۳ ۶۰۲۱۵۷ ۱۴۸۱۹۱ ۷۵۰۳۴۸   ................................................................................................................  تبريز

 ۸۶۴۸۷۳ ۴۳۵۴۵۰ ۲۶۲۶۰۰ ۶۹۸۰۵۰   ............................................................................................................  سرعين

 ۱۰۹۳۳۴۷ ۲۷۷۸۳۴ ۴۰۹۱۴۵ ۶۸۶۹۷۸   .........................................................................................................  انالهيج

 ۹۳۲۹۳۳ ۴۴۶۱۷۶ ۲۱۰۰۶۰ ۶۵۶۲۳۶   ..............................................................................................................  آستارا

 ۷۳۲۵۹۰۴۰ ۱۹۲۳۱۲۰۷ ۱۲۰۰۲۴۰۷ ۳۱۲۳۳۶۱۴   ..........................................................................................  ها ساير شهرستان
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  )ميليون ريال( 1390 -بهار و تابستان فصلدر اقالم اصلي هزينه نوع سفر به تفكيك خانوارها بر حسب  داخلي هزينه سفرهاي  -39

 زينهاقالم ه
 بهار

 با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۲۴۹۴۷۰۸۳ ۳۷۹۱۵۹۱ ۲۸۷۳۸۶۷۴  .........................................................................................  جمع

 ۹۵۷۵۱۹ ۱۲۴۷۶ ۹۶۹۹۹۶  ...............................................................................................  تور و گشتهزينه

 ۶۱۵۲۹۲۳ ۸۳۱۹۰۸  ۶۹۸۴۸۳۲ .......................................................................................  هاي حمل و نقلهزينه

 ۲۳۷۰۹۳۷ ۵۱۵ ۲۳۷۱۴۵۲ .................................................................................................. هاي اقامتهزينه

 ۵۲۶۱۸۲۹ ۱۰۴۱۱۶۵ ۶۳۰۲۹۹۴ .............................................................................  هاي خوراكي و دخانيهزينه

 ۳۹۵۳۶۶ ۲۶۰۶۵ ۴۲۱۴۳۱ ...........................................................  فرهنگي، تفريحي و ورزشيهايههزين

 ۳۳۱۳۶۲۲ ۶۳۸۹۶۸ ۳۹۵۲۵۹۰ ................................................................................................  درمانيهايهزينه

 ۳۳۷۲۵۲۱ ۱۸۱۰۶۷ ۳۵۵۳۵۸۸ ...................................................................................  سوغاتيهاي خريدهزينه

 ۲۸۰۸۶۱۳ ۹۴۶۵۲۶ ۳۷۵۵۱۳۹  .............................................................................  خريد كاال و لوازمهايهزينه

 ۳۱۳۷۵۳ ۱۱۲۸۹۹ ۴۲۶۶۵۳   ...........................................................................................  هاي سفر ساير هزينه

  
  

   )ميليون ريال( 1390 -در فصل بهار و تابستاناقالم اصلي هزينه نوع سفر به تفكيك خانوارها بر حسب  اخليد هزينه سفرهاي  -39
  )دنباله(
  

 اقالم هزينه
 تابستان

 با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه  كل

 ۲۴۹۶۳۱۷۰ ۴۰۲۰۲۸۳ ۲۸۹۸۳۴۵۳  .........................................................................................  جمع

 ۹۶۸۵۲۱ ۲۳۶۶۳ ۹۹۲۱۸۴  ...............................................................................................  تور و گشتهزينه

 ۶۴۷۹۴۰۶ ۵۸۱۹۸۳ ۷۰۶۱۳۸۹ .......................................................................................  هاي حمل و نقلهزينه

 ۲۲۵۹۵۸۶ ۱۶۸۴ ۲۲۶۱۲۷۰ .................................................................................................. هاي اقامتهزينه

 ۵۳۳۰۵۲۰ ۶۲۶۳۷۷ ۵۹۵۶۸۹۷ .............................................................................  هاي خوراكي و دخانيهزينه

 ۳۸۵۷۴۲ ۱۳۳۴۲ ۳۹۹۰۸۴ ...........................................................  فرهنگي، تفريحي و ورزشيهايهزينه

 ۲۵۸۰۱۳۵ ۷۴۴۸۰۲ ۳۳۲۴۹۳۷ ................................................................................................  درمانيهايهزينه

 ۳۵۱۸۷۷۵ ۲۰۶۳۱۹ ۳۷۲۵۰۹۴ ...................................................................................  سوغاتيهاي خريدهزينه

 ۳۰۹۴۵۴۳ ۱۷۲۹۷۲۰ ۴۸۲۴۲۶۳  .............................................................................  خريد كاال و لوازمهايهزينه

  ۳۴۵۹۴۳  ۹۲۳۹۲ ۴۳۸۳۳۵   ...........................................................................................  هاي سفر ساير هزينه
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  )ميليون ريال(  1390 -بهار و تابستان فصل دراقالم اصلي هزينه  به تفكيكهزينه سفرهاي خارجي خانوارها  - 40

 تابستان  بهار  اقالم هزينه

  ۴۵۲۲۳۶۱ ۱۰۳۱۷۸۵۹  .........................................................................................  جمع

   ۱۳۸۹۷۸ ۳۰۴۱۱۰  .............................................................   ه ويزا و عوارض خروج از كشورهزين

  ۲۰۵۶۸۱۵ ۴۹۰۹۸۹۱  ...............................................................................................  تور و گشتهزينه

  ۴۱۰۷۴۸ ۱۲۴۲۰۸۳ .......................................................................................  هاي حمل و نقلهزينه

  ۱۷۲۲۲۴ ۳۱۰۴۶۷ .................................................................................................. هاي اقامتهزينه

  ۱۹۶۳۲۵ ۳۱۸۴۱۶ .............................................................................  هاي خوراكي و دخانيهزينه

  ۶۰۴۱۹ ۶۶۰۴۹ ...........................................................  فرهنگي، تفريحي و ورزشيهايهزينه

  ۴۴۲۲ ۹۳۵۳ ................................................................................................  نيدرماهايهزينه

  ۱۰۴۴۳۴۰ ۲۲۶۹۷۷۰ ...................................................................................  سوغاتيهاي خريدهزينه

  ۳۶۰۸۶۱ ۷۷۴۰۵۸  .............................................................................  خريد كاال و لوازمهايهزينه

   ۷۷۲۳۰ ۱۱۳۶۶۱   ...........................................................................................  هاي سفر ساير هزينه

  
  
  
  

  
  


