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 پيشگفتار
دهد. يكي از اين اي را انجام ميهاي آماري ويژهريزان، طرحمركز آمار ايران به عنوان متولي اصلي تأمين آمارهاي مورد نياز برنامه

باشد. اهميت شناخت و سنجش فرهنگ عمومى در شكوفايي و توسعه هاى فرهنگى خانوار مىيري از فعاليتها، طرح آمارگطرح
نمايد تا نظام آماري منسجم و پويايي در اين بخش استقرار يافته، توليد و انتشار آمار و اطالعات مورد نياز جامعه ايجاب مي

ها بدون شناخت دقيق وضعيت موجود، تعيين اهداف، ريت و هدايت مجموعهريزان در دستور كار قرار گيرد. (بدون شك مديبرنامه
هاى فرهنگى و بويژه ها و شاخصهاي انتقال ممكن نيست). به بيان ديگر شناسايى مؤلفهطراحى وضعيت مطلوب و تنظيم وضعيت

ى ريزى توسعهدقيق براي برنامه گويالگرايشى و رفتارى جامعه است كه نيازمند يك هاى دانشى، فرهنگ عمومي، شناسايى شاخص
 باشد. فرهنگ مى

براى  "هاى فرهنگى خانوارطرح آمارگيرى از فعاليت"هاى فرهنگى كشور، لذا به منظور ترسيم تصويرى جامع از وضعيت فعاليت
هـاي  اي فرهنگـى و ويژگـي  هد. در اين طرح، اطالعات تفصيلي درباره فعاليتشاجرا  1393اولين بار توسط مركز آمار ايران در سال 

ـ  ، طي يك مرحله عمليات ميـداني گـردآوري شـده اسـت و    1393هاي كشور، در بهار سال رفتاري اعضاي خانوار ه بررسـي الگـوى   ب
 .پردازدميها اظهارات آن در نقاط شهرى و روستايى بر اساستر عضو خانوار ساله و بيش 15هاى فرهنگى افراد فعاليت

 

هاي فرهنگي خانوار و شناخت الگوهاي باشد. اميد است با تداوم توليد آمارهاي فعاليتايج طرح مزبور مينشريه حاضر حاوي نت
اميد است با استمرار اين طرح، شناخت  با اهميت، فراهم شود. بخش ريزي بهتر براي اينرفتارهاي فرهنگي در كشور، امكان برنامه

  گذر زمان ميسر شود. ها و روند تغييرات فعاليت هاي فرهنگى درشاخص
اند مركز آمار ايران از تمامي سازمان ها و افرادي كه به نحوي در اجراي اين طرح مشاركت داشته يا اجراي آن را تسهيل نموده

 كند.تشكر و قدرداني مي
 
 

 مركز آمار ايران
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 مشخصات كلي طرح

 هدف كلي
ساله و بيشتر در خانوارهاي معمولى ساكن و  15هاى فرهنگى افراد هدف كلي از اجراي اين طرح، تهيه اطالعات مناسب از فعاليت

 اجتماعي است. -هاى فرهنگيىريزر به منظور استفاده در برنامهگروهي در سطح كشو
 هدف جامعه

بيشتر در خانوارهاى معمولى ساكن و گروهي مناطق شهرى و روستايى كشور ساله و  15جامعه هدف اين طرح، شامل تمامى افراد 
 دهد.اي را پوشش نمياست. اين طرح، اعضاي خانوارهاي معمولي غير ساكن و خانوارهاي مؤسسه 1393در سال 

 واحد آماري
 اطق شهرى و روستايى كشور است.ساله و بيشتر در يك خانوار معمولى ساكن و گروهي در من 15واحد آماري در اين طرح، هر فرد 

 زمان آماري
 سال قبل از زمان آمارگيري است.، ماه يا زمان آماري اقالم مورد سنجش بر حسب مورد، روز آمارگيري، هفته

 زمان آمارگيري
 است.بوده  04/02/1393تا  16/01/1393زمان آمارگيري اين طرح 

 آوري اطالعاتروش جمع
 15و اطالعات مربوط به هر يك از افراد  بوده رودررو با سرپرست يا عضو مطلع خانوار ز طريق مصاحبهاطالعات مربوط به خانوار ا

 .شده استآوري ، گردفرد از طريق خود اظهاري ،ساله و بيشتر خانوار
 گيريچارچوب نمونه
كشور است. چارچوب  در 1390هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال اول، فهرست حوزه گيري مرحلهچارچوب نمونه

ها به طور متوسط هاي نمونه است كه هر كدام از اين قطعهبندي حوزههاي حاصل از تقسيمدوم، فهرست قطعه گيري مرحلهنمونه
خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحدهاي  سوم، فهرست همه گيري مرحلهشود. چارچوب نمونهخانوار مي 40شامل 
نمونه در قالب فرم  ها و خانوارهاي قطعهبرداري از همه مكاندوم است كه مأمور آمارگير طي عمليات فهرست گيري مرحلهنمونه

  برداري، تهيه كرده است.فهرست
 گيريروش نمونه
هاي هها، در هر طبقه، حوزبندي حوزهاول، پس از طبقه بندي شده است. در مرحلهاي طبقهگيري در اين طرح سه مرحلهروش نمونه

نمونه به تعداد الزم به روش سيستماتيك و با احتمال انتخاب متناسب با تعداد خانوار معمولي ساكن و گروهي هر حوزه 
)PPS_SYSهاي نمونه يك قطعه به روش سيستماتيك و با احتمال انتخاب شوند. در مرحله دوم، در هر يك از حوزه) انتخاب مي

ي انتخاب هاسوم در هر يك از قطعه شود و سپس در مرحلهكن و گروهي آن قطعه انتخاب ميمتناسب با تعداد خانوار معمولي سا
 شوند. قبل، خانوارهاي نمونه به روش تصادفي ساده انتخاب مي شده در مرحله
 نمونه تعيين اندازه

 شود:تعداد خانوارهاي نمونه در سطح كشور به صورت زير محاسبه مي
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 كه در آن:

n:تعداد خانوارهاي نمونه؛
A:  ساله و بيشتر در خانوار معمولي ساكن و گروهي در كشور بر اساس اطالعات 15متوسط تعداد افراد

 )؛67/2(برابر با  1390حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
/z0 )؛96/1ام توزيع نرمال استاندارد (برابر975/0چندك  :975
p :درصد)؛10نسبت مفروض صفت مورد نظر در سطح كل كشور (برابر با 
   r :درصد)؛10خطاي نسبي براورد در سطح كل كشور ( برابر با

Nr: ؛4/0نرخ مفروض ريزش خانوارهاي نمونه (برابر با( 

Deff:  2اثر طرح (برابر با .( 
 

آيد. در جدول ضميمه، تعداد به دست مي 5هاي نمونه از تقسيم عدد حاصل بر تعداد خانوارهاي نمونه، تعداد حوزه پس از محاسبه
 نه در هر استان به تفكيك مناطق شهري و روستايي ارائه شده است. ها و خانوارهاي نموحوزه

 روش براورد
دهي در شوند. وزندهي ميهاي مربوط به هر يك از اعضاي خانوارهاي نمونه  وزنبراي دستيابي به براوردهاي مورد نظر، ابتدا داده

گيرد. انجام مي» هاي جمعيتيبينيديل وزن بر اساس پيشتع«و » پاسخي كاملتعديل وزن براي بي«، »اعمال وزن پايه« سه مرحله
» چند نفر در جامعه هر فرد در نمونه، نماينده«كنـد كه آيد، تعيين ميدست ميدهي بهوزنـي كه پس از اعمال اين مراحل وزن

 آيد.ها به دست ميدهي، براورد تعداد از جمع وزناست. پس از وزن
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 انوارهاي نمونه در مناطق شهري و روستايي به تفكيك استانتعداد حوزه و خ

 

 

كد 
 استان

 نام استان
 مناطق روستايي مناطق شهريكل كشور

تعداد 
  حوزه

تعداد 
 خانوار

تعداد 
 حوزه

تعداد 
 خانوار

تعداد 
 حوزه

تعداد 
 خانوار

 30 6 70 14 100 20 مركزي00
 50 10 85 17 135 27 گيالن01
 55 11 80 16 135 27 مازندران02
 50 10 105 21 155 31آذربايجان شرقي03
 45 9 90 18 135 27آذربايجان غربي04
 35 7 75 15 110 22 كرمانشاه05
 45 9 105 21 150 30 خوزستان06
 55 11 110 22 165 33 فارس07
 50 10 80 16 130 26 كرمان08
 60 12 130 26 190 38 خراسان رضوي09
 40 8 135 27 175 35 اناصفه10
 45 9 65 13 110 22سيستان و بلوچستان11
 30 6 65 13 95 19 كردستان12
 40 8 70 14 110 22 همدان13
 25 5 45 9 70 14و بختياريل چهارمحا14
 35 7 65 13 100 20 لرستان15
 20 4 40 8 60 12 ايالم16
 25 5 35 7 60 12كهگيلويه و بوير احمد17
 25 5 50 10 75 15 بوشهر18
 30 6 55 11 85 17 زنجان19
 20 4 45 9 65 13 سمنان20
 20 4 60 12 80 16 يزد21
 40 8 55 11 95 19 هرمزگان22
 40 8 405 81 445 89 تهران23
 30 6 55 11 85 17 اردبيل24
 10 2 50 10 60 12 قم25
 25 5 60 12 85 17 قزوين26
 40 8 65 13 105 21 گلستان27
 30 6 40 8 70 14 خراسان شمالي28
 25 5 40 8 65 13 خراسان جنوبي29
 20 4 85 17 105 21 البرز30

 1090 218 5032515 7213605 كل كشور
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  عاريف و مفاهيمت
 خانوار

شود كه با هم در يك ، از چند نفر تشكيل ميمعمولي ساكن خانواراست. و خانوار گروهي  معمولي ساكنمنظور از خانوار در اين طرح، خانوار 
يا اغلب اعضا كه تمام  خانواري است خانوار گروهي خورند.خرج هستند و معموالً با هم غذا ميكنند و با يكديگر هماقامتگاه ثابت زندگي مي

اند و به طور براي سكونت خود انتخاب كرده را آنان به دليل دارا بودن شرايط خاص (به طور عمده داشتن ويژگي مشترك) اقامتگاه مشتركي
 ند.اين خانوار بيش از يك نفر است.كنمشترك، امور زندگي در آن اقامتگاه را اداره مي

 
 روزنامه
هاي مختلف سياسي، شود و اخبار و اطالعات عمومي را در عرصهاستثنايي و تعطيالت رسمي) منتشر ميروزه (مگر در شرايط اي كه همهنشريه

 كند.اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و ... منتشر مي
 

 كتاب
 باشد.ميمجموعه چاپي و خطي از موضوعات مختلف كه با عنوان مشخص، جلد شده و داراي شابك 

 
 موضوع كتاب

 گر آن است.كند يا جلوهبحث مي آنچه يك كتاب درباره آن
 

 فيلم
ها كه هنگام پخش، حركت را هاي نوري و يا ساير فناوريمجموعه تصاوير پياپي ثبت شده بر روي نواري از جنس سلولوئيد، مغناطيسي، ديسك

 كند.القا مي
 

 فيلم ايراني
 ت.گذار ايراني تهيه و توليد شده اسوسيله تهيه كننده و سرمايهفيلمي كه به

 
 فيلم خارجي
 گذار خارجي تهيه و توليد شده است.وسيله تهيه كننده و سرمايهفيلمي كه به

 
 فيلم سينمايي

 صدا هم باشد.تواند بيدقيقه كه مي 90فيلم داستاني بلند و حدود 
 

 سينما
و يا ديجيتالي، برخوردار از ابعاد مناسب و  متري، ويديوييميلي 70و 38صندلي، داشتن امكانات نمايش فيلم  100مكاني داراي مجوز با حداقل 

هاي ساختماني، استانداردهاي فني و ايمني، متشكل از يك يا چند سالن نمايش فـيلم، سـالن انتظـار، نمازخانـه، قسـمت اداري، گيشـه       ويژگي
 هاي بهداشتي و بوفه است. فروش بليت، اتاق آپارات، سرويس

 
 ورزش
 حفظ و ارتقاي قواي جسمي و ذهني است. به منظورمند بدني قاعده فعاليت
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 موسيقي

 دهي اصوات در زمان بر مبناي قيود زيباشناختي حاكم بر هر فرهنگ موسيقيايي است.هنر سازمان
 
 موسيقي كالسيك 

هاي ينوعي موسيقي با مخاطب خاص كه اصول و قواعد آن صريح و مدون شده است و از گستردگي و پيچيدگي قابل توجهي نسبت به موسيق
 پسند برخوردار است. مردمي و مردم

 
 موسيقي سنتي

 رجوع شود به: موسيقي كالسيك.
 

 پاپموسيقي 
هاي موسيقيايي كه با اتكا به اتكا به اقتصاد بازار و ذوق عامـه سـاخته مـي    نوعي موسيقي سبك و عمدتا آوازي يا براي حركات موزون و نمايش

 شود.
 

 موسيقي محلي
 باشد.ص ميجغرافيايي خا يكه مخصوص منطقهنوعي موسيقي مردمي 

 
 ماهواره
 چرخد. گيرد و براي مدتي معين به دور زمين مياي است كه براي منظور خاصي در مدار زمين، باالي جو قرار ميوسيله
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 هاخالصه يافته
 

 1393 :در سال گذشته  غير درسيكتاب وضعيت مطالعه  ساله و بيشتر باسواد برحسب 15تعداد افراد  -الف
 شرح جمع داشته نداشته

...........................................رسيدوضعيت مطالعه كتاب غير  ۴۸۷۵۴۷۵۰ ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۲۳۰۷۵۲۱۱

مطالعه ، 1393در يك سال قبل از زمان آمارگيري در سالباشند، نفر مي 25679538ساله و بيشتر باسواد كه معادل  15درصد افراد  53حدود 
 اند.غير درسي نداشته كتاب مطالعه ،نفر 23075211يعني  ،درصد 47اند. حدود غيردرسي داشتهكتاب 

داشتهنداشته

۴٧٫٣۵٢٫٧

ساله و بيشتر باسواد برحسب وضعيت مطالعه غيردرسي در سال  15درصد افراد  -1نمودار
1393:گذشته

 
 1393هاي غيردرسي در هر هفته : ساله و بيشتر باسواد برحسب مدت زمان مطالعه كتاب 15تعداد افراد  -ب

بيش از شش 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

تا چهار سه 
 ساعت

يك تا 
 دوساعت

كمتر از يك 
 شرح جمع ساعت

............... هاي غير درسيكتاب مدت زمان مطالعه ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۸۵۹۲۹۵۵ ۹۵۵۳۹۹۳ ۴۳۸۱۴۳۷ ۱۳۶۵۹۸۱ ۱۷۸۵۱۷۳

درصد) بيشـتر  29,3د (درصد، يك تا دوساعت و بقيه اين افرا 37,2درصد از افرادي كه مطالعه غيردرسي داشته اند، كمتر از يك ساعت،  33,5
 اند.مطالعه داشته در هفته از سه ساعت

٧٫٠ ۵٫٣

١٧٫١

٣٧٫٢

٣٣٫۵

 1393:ساله و بيشتر برحسب مدت زمان مطالعه غيردرسي در هرهفته 15درصد افراد -2نمودار

بيش از شش ساعت پنج تا شش ساعت سه تا چهار ساعت يك تا دوساعت كمتر از يك ساعت
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 1393 :مطالعه روزنامه در هفته گذشته تيبرحسب وضعباسواد  شتريساله و ب 15تعداد افراد  -پ
 شرح جمع داشته نداشته

...........................................روزنامه ...............وضعيت مطالعه  ۴۸۷۵۴۷۵۰ ۱۸۵۶۱۹۲۸ ۳۰۱۹۲۸۲۲

 30192822انـد و  روزنامه مطالعـه كـرده  در هفته گذشته  ،ساله و بيشتر باسواد15درصد) از افراد 38نفر ( 18561928دهد كه نتايج نشان مي
  اند.نداشته درصد) مطالعه روزنامه62نفر(

 

داشتهنداشته

۶١٫٩

٣٨٫١

ساله و بيشتر باسوادبرحسب وضعيت مطالعه روزنامه در هفته 15درصد افراد -3نمودار
1393:گذشته

 
 

 1393:سينما در سال گذشتهرفتن به ساله و بيشتر بر حسب وضعيت  15تعداد افراد -ت
 شرح جمع رفته نرفته

............................................................رفتن به سينما وضعيت  ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۸۳۰۳۸۷۲ ۵۰۳۵۱۱۲۸

درصد از افراد  86نفر معادل  50351128ه سينما رفته و ساله و بيشتر در سال گذشته ب15نفر از افراد  8303872درصد معادل 14حدود 
 اند.ساله و بيشتر سينما نرفته15

 

سينما نرفتهسينما رفته

١۴

٨۶

1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت رفتن به سينما در سال گذشته 15درصد افراد  -4نمودار
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 1393: ساله و بيشتر بر حسب دفعات رفتن به سينما در سال گذشته 15تعداد افراد -ث

بار و شش
 شرح جمع باريك دوبار بارسه چهاربار بارپنج بيشتر

..دفعات رفتن به سينما............. ۸۳۰۳۸۷۲ ۳۰۷۰۷۳۹ ۲۴۰۳۵۲۶ ۱۳۴۱۱۷۷ ۵۹۹۰۷۵ ۱۰۳۱۷۴ ۷۸۶۱۸۱

درصد  29معادل نفر  2403526درصد يك بار،  37نفر معادل حدود  3070739اند، كه سينما رفته ساله و بيشتر15نفر افراد  8303872از 
 اند.ه سينما رفتهشش بار و بيشتر ب نيز درصد 9,5 نفر معادل 786181و  دوبار

 

٣٧٫٠

٢٨٫٩

١۶٫٢

٧٫٢
١٫٢ ٩٫۵

1393:ساله و بيشتر برحسب دفعات رفتن به سينما در سال گذشته15درصد افراد  -5نمودار 

يك بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار شش بار و بيشتر
 

 
 1393در سال گذشته: رفتن به تئاترساله و بيشتر بر حسب وضعيت  15تعداد افراد -ج

 شرح جمع رفته نرفته

.رفتن به تئاتر ...........................................................وضعيت  ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۲۳۱۸۵۹۳  ۵۶۳۳۶۴۰۷

ساله و بيشتر 15درصد از افراد  96نفر معادل 56336407ساله و بيشتر در سال گذشته به تئاتر رفته و 15نفر از افراد 2318593درصد معادل 4ود حد
 اند.تئاتر نرفته

رفتهنرفته

٩۶٫٠

۴٫٠

  1393:ساله و بيشتربرحسب وضعيت رفتن به تئاتر در  سال گذشته15درصد افراد -6نمودار
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 1393:و تعطيل غيرتعطيلروزهاي در ي ايرانسيماي جمهوري اسالمهايتماشاى برنامهوضعيتساله و بيشتر بر حسب15تعداد افراد -چ

 روز غير تعطيل روز تعطيل
 شرح جمع

 كنندتماشا مي كنندتماشا نمي كنندتماشا مي كنندتماشا نمي

سيماي هاي وضعيت تماشاي برنامه ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۵۶۱۳۸۰۶۲ ۲۵۱۶۹۳۸ ۵۶۳۳۷۳۵۸ ۲۳۱۷۶۴۲
...........................جمهوري اسالمي ايران 

در و  اندپرداخته سيماي جمهوري اسالمي ايراندر روزهاي غير تعطيل به تماشاي  ساله وبيشتر،15افراد  درصد 95,7ست كها نتايج بيانگر آن
 درصد رسيده است. 96,05به  سيماي جمهوري اسالمي ايران تعطيل، درصد افراد تماشا كننده روزهاي

 روز غير تعطيل

 روز تعطيل

١

٩۵٫٧

۴٫٣

٩۶

۴

ساله وبيشتر برحسب وضعيت تماشاي برنامه هاي سيماي  15درصد افراد  -7نمودار
1393:جمهوري اسالمي ايران در روزهاي غيرتعطيل و تعطيل

تماشا مي كنند تماشا نمي كنند

 
 1393:غيرتعطيل و تعطيل هاياي در روزهاي ماهوارهتماشاى برنامهوضعيتساله و بيشتر بر حسب 15فرادتعداد ا -ح

 روز غير تعطيل روز تعطيل
 شرح جمع

 كنندتماشا مي كنندتماشا نمي كنندتماشا مي كنندتماشا نمي

...... ايماهوارهي هاوضعيت تماشاي برنامه ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۴۶۰۵۳۹۶۶ ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۴۶۰۵۳۹۶۶

كنند و تفاوتي تماشا نمي را ماهوارههاي برنامهدرصد  78,5كنند و ميهاي ماهواره را تماشا درصد برنامه 21,5ساله وبيشتر، 15از مجموع افراد 
روزهاي تعطيل و غيرتعطيل ميزان ساعت تماشاي اين برنامه ها در اما  .در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل نيست كننده مشاهدهافراد درصد در 

 متفاوت است.

 روز غير تعطيل

٢١٫۵ روز تعطيل

٧٨٫۵ ٢١٫۵

٧٨٫۵

 ساله و بيشتر خانوار برحسب وضعيت تماشاي برنامه هاي15درصد افراد -8نمودار
1393-ماهواره در روزهاي غيرتعطيل و تعطيل

تماشا مي كنند تماشا نمي كنند
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 1393:ساله و بيشتر بر حسب وضعيت انجام ورزش  15تعداد افراد  -خ

 شرح جمع دكننميورزش  ندكنمينورزش 

....وضعيت انجام ورزش .................................................. ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۲۶۲۸۵۳۱۶ ۳۲۳۶۹۶۸۴

. در مقابل كنندمياند كه ورزش اظهار نمودهباشند، نفر مي 26285316ساله و بيشتر كه معادل  15درصد افراد  45، حدود 1393در سال
  ند.كننميبيان كرده اند كه ورزش  نفر 32369684درصد يعني  55حدود 

۵۵

۴۵

1393 :ساله و بيشتر بر حسب وضعيت انجام ورزش  15درصد افراد  -9نمودار 

ورزش نمي كنند ورزش مي كنند
 

 
 
 
 1393:حسب وضعيت گوش دادن به موسيقى ساله و بيشتر بر 15تعداد افراد  -د

 شرح جمع كنندميگوش  كنندنميگوش 

وضعيت گوش دادن به موسيقي.......................................... ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۴۲۰۹۸۰۰۸ ۱۶۵۵۶۹۹۲ 

. در مقابل حدود كنندميسيقي گوش اند كه موباشند، اظهار نمودهنفر مي 42098008ساله و بيشتر كه معادل  15درصد افراد  71,8حدود 
  ند.كننمينفر بيان كرده اند كه موسيقي گوش  16556992	درصد يعني  28,2

گوش نمي كنندگوش مي كنند

٢٨٫٢

٧١٫٨

1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت گوش دادن به موسيقي 15درصد افراد  -10نمودار 
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 1393 :ساله و بيشتر برحسب وضعيت دادن صدقه و خيرات  15تعداد افراد  -ذ

 شرح جمع مي دهند دهندنمي

دادن صدقه و خيرات ............................................... وضعيت ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۵۱۱۳۴۶۲۵ ۷۵۲۰۳۷۵

 اند يا خيرات كرده اند.صدقه داده 1393، در سال ساله و بيشتر15درصد افراد  87ود حد
 

١

٨٧٫٢

١٢٫٨

1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت  دادن صدقه و خيرات15درصد افراد -11نمودار

مي دهند  نمي دهند
 

 
 
 1393 :روز طور مستمر در هربر حسب وضعيت استعمال سيگار بهساله و بيشتر  15تعداد افراد  -ر

 شرح جمع استعمال داشته استعمال نداشته

.......وضعيت استعمال سيگار به طور مستمر در هر روز .. ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۴۷۷۹۷۷۸ ۵۳۸۷۵۲۲۲

  د.انكردهطور مستمر در هر روز سيگار مصرف بهدرصد  8,1حدود  ،ساله و بيشتر 15 فرد 58655000دهد كه از مجموع مينتايج نشان 
 

٨٫١

٩١٫٩

1393: ساله و بيشتر برحسب وضعيت استعمال سيگار به طور مستمر در هر روز15درصد افراد  -12نمودار

استعمال سيگار داشته استعمال سيگار نداشته
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 1393 :ساله و بيشتر برحسب وضعيت مصرف قليان يا چپق تاكنون 15تعداد افراد -ز

 شرح جمع داشته مصرف نداشته مصرف

........وضعيت مصرف قليان يا چپق تاكنون ........................ ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۳۴۷۶۰۳۳ ۵۵۱۷۸۹۶۷

 3476033اند. درصد) اظهار نموده اند كه تاكنون از قليان استفاده نكرده94,1نفر ( 55178967، ساله و بيشتر15نفر افراد  58655000از 
 ا ند. درصد) مصرف قليان داشته5,9نفر (

۵٫٩

٩۴٫١

مصرف نداشتهمصرف داشته

1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت مصرف قليان و چپق تاكنون 15درصد افراد -13نمودار

 
 
 
 1393: در ماه گذشتهساله و بيشتر برحسب وضعيت مصرف قليان يا چپق  15تعداد افراد  -ژ

 شرح جمع اشتهمصرف د مصرف نداشته

...................در ماه گذشته  وضعيت مصرف قليان يا چپق ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۲۳۳۰۸۴۶ ۱۱۴۵۱۸۷

 اند.مصرف كردهيا چپق در ماه گذشته قليان درصد) 4نفر( 2330846ساله و بيشتر، 15نفر افراد  58655000ز ا

۴

٩۶

1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت مصرف قليان يا چپق در ماه گذشته 15درصد افراد  -14نمودار

مصرف داشته مصرف نداشته
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هاي آماريجدول
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 مطالعه غير درسي
1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت سواد 15تعداد افراد -1

 شرح جمع باسواد سوادبي

تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۴۸۷۵۴۷۵۰ ۹۹۰۰۲۵۰
............................وضعيت سواد ..................

درصد ۱۰۰ ۸۳٫۱ ۱۶٫۹

 
 
 

 1393 :غير درسي كتاب برحسب وضعيت مطالعه باسواد ساله و بيشتر 15تعداد افراد  -2
 شرح جمع داشته نداشته

تعداد ۴۸۷۵۴۷۵۰ ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۲۳۰۷۵۲۱۱
......وضعيت مطالعه كتاب غيردرسي ......

درصد ۱۰۰ ۵۲٫۷ ۴۷٫۳

  
 
 

 1393 :اب هاي غيردرسي مطالعه شده برحسب تعداد عناوين كتساله و بيشتر باسواد 15تعداد افراد -3
بيش از هفت 

 عنوان
 پنج تا هفت

 عنوان
دو تا چهار 

 شرح جمع يك عنوان عنوان

تعداد ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۷۸۴۰۶۳۳ ۱۲۵۰۰۱۱۲ ۲۸۱۰۷۵۷ ۲۵۲۸۰۳۶ هاي غير درسي تعداد عناوين كتاب
درصد ۱۰۰ ۳۰٫۵ ۴۸٫۷ ۱۰٫۹ ۹٫۸ .........................................مطالعه شده

 
 
 
 
 1393 :غيردرسي در هر هفته  هايكتاب ت زمان مطالعهرحسب مدب ساله و بيشتر باسواد 15تعداد افراد  -4

بيش از شش 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

سه تا چهار 
 ساعت

يك تا 
 دوساعت

كمتر از يك 
 شرح جمع ساعت

هاي كتاب مدت زمان مطالعه تعداد ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۸۵۹۲۹۵۵ ۹۵۵۳۹۹۳ ۴۳۸۱۴۳۷ ۱۳۶۵۹۸۱ ۱۷۸۵۱۷۳
 درصد ۱۰۰ ۳۳٫۵ ۳۷٫۲ ۱۷٫۱ ۵٫۳ ۷٫۰....................................... غير درسي
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 1393:ساله و بيشتر باسواد برحسب مدت زمان مطالعه  قرآن و ادعيه در هر هفته  15تعداد افراد  -5
مطالعه 
 امنداشته

بيش از شش 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

سه تا چهار 
 ساعت

يك تا 
 دوساعت

كمتر از يك 
 شرح جمع ساعت

مدت زمان مطالعه  تعداد ۲۵۶۷۹۵۳۸ ۱۰۰۸۴۹۲۰ ۷۸۹۹۵۵۸ ۲۹۱۷۴۱۶ ۱۱۰۸۶۳۴ ۱۶۰۷۲۴۷ ۲۰۶۱۷۶۳
 درصد  ۳۹٫۳ ۳۰٫۸ ۱۱٫۴ ۴٫۳ ۶٫۳ ۸٫۰..............قرآن و ادعيه..
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 طالعه روزنامهم
 1393 :هفته گذشته مطالعه روزنامه در تيبرحسب وضعباسواد  شتريساله و ب 15تعداد افراد  -6

 شرح جمع داشته نداشته

 تعداد ۴۸۷۵۴۷۵۰ ۱۸۵۶۱۹۲۸ ۳۰۱۹۲۸۲۲
وضعيت مطالعه روزنامه ...........................

 درصد ۱۰۰ ۳۸٫۰ ۶۲٫۰

 

 
 1393 : در هفته گذشته و الكترونيكي (مكتوب)يمطالعه روزنامه چاپ تيبرحسب وضعباسواد  شتريساله و ب 15تعداد افراد  -7

الكترونيكي (سايت روزنامه يا روزنامه 
 (مكتوب)يروزنامه چاپ ا)هخبرگزاري

 شرح جمع
 داشته نداشته داشته نداشته

وضعيت مطالعه  تعداد ۱۸۵۶۱۹۲۸ ۱۶۲۵۷۷۵۹ ۲۳۰۴۱۶۹ ۷۵۷۵۴۵۰ ۱۰۹۸۶۴۷۷
 يچاپ روزنامه

و  (مكتوب)
.............الكترونيكي...

 درصد ۱۰۰ ۸۷٫۶ ۱۲٫۴ ۴۰٫۸ ۵۹٫۲

 

 
 1393 : (مكتوب) در هفته گذشتهيمطالعه روزنامه چاپ مانمدت زبرحسب باسواد  شتريساله و ب 15تعداد افراد  -8

بيش از شش 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

سه تا چهار 
 ساعت

يك تا 
 دوساعت

كمتر از يك 
 شرح جمع ساعت

روزنامه چاپي مدت زمان مطالعه  تعداد ۱۶۲۵۷۷۵۹ ۸۳۲۲۷۷۵ ۵۹۷۴۸۷۷ ۱۴۵۵۶۱۷ ۲۴۷۵۲۵ ۲۵۶۹۶۵
 درصد ۱۰۰ ۵۱٫۲ ۳۶٫۸ ۹٫۰ ۱٫۵ ۱٫۶.............................................(مكتوب) 

 

 
هفته  در ها)(سايت روزنامه يا خبرگزاريالكترونيكي مطالعه روزنامه  مدت زمان برحسب باسواد شتريساله و ب 15تعداد افراد  -9

 1393 :گذشته
بيش از شش 

 ساعت
پنج تا شش 

 ساعت
سه تا چهار 

كمتر از يك  يك تا دوساعت ساعت
 شرح جمع ساعت

مدت زمان مطالعه روزنامه  تعداد ۷۵۷۵۴۵۰ ۳۴۲۹۹۸۴ ۲۷۵۹۳۶۶ ۷۹۶۵۵۴ ۲۲۶۹۶۸ ۳۶۲۵۷۹
.........................الكترونيكي .

 درصد ۱۰۰ ۴۵٫۳ ۳۶٫۴ ۱۰٫۵ ۳٫۰ ۴٫۸
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 ينما و تئاترس
 1393:ساله و بيشتر بر حسب وضعيت رفتن به سينما در سال گذشته 15تعداد افراد -10

 شرح جمع هرفت نرفته

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۸۳۰۳۸۷۲ ۵۰۳۵۱۱۲۸
........................وضعيت رفتن به سينما .......

 درصد ۱۰۰ ۱۴٫۲ ۸۵٫۸

 
 
 
 

 1393:ساله و بيشتر بر حسب دفعات رفتن به سينما در سال گذشته 15تعداد افراد -11
بار و شش

 شرح جمع باريك دوبار بارسه بارچهار بارپنج بيشتر

دفعات رفتن به  تعداد ۸۳۰۳۸۷۲ ۳۰۷۰۷۳۹ ۲۴۰۳۵۲۶ ۱۳۴۱۱۷۷ ۵۹۹۰۷۵ ۱۰۳۱۷۴ ۷۸۶۱۸۱
..............سينما ....

 درصد ۱۰۰ ۳۷٫۰ ۲۸٫۹ ۱۶٫۲ ۷٫۲ ۱٫۲ ۹٫۵

 
 
 

 1393:در سال گذشته نحوه حضور در سينما بر حسب ساله و بيشتر  15تعداد افراد -12
 شرح جمع تنهاييبه  با دوستان با خانواده با ساير افراد

نحوه حضور در  تعداد ۸۳۰۳۸۷۲ ۳۰۰۹۸۵ ۳۰۸۸۸۳۳ ۴۸۷۰۶۹۹ ۴۳۳۵۵
........سينما .....

 درصد ۱۰۰ ۳٫۶ ۳۷٫۲ ۵۸٫۷ ۰٫۵

 
 
 
 

 1393 :تئاتر در يك سال گذشته رفتن به ساله و بيشتر بر حسب وضعيت 15تعداد افراد  -13
 شرح جمع رفته نرفته

ادتعد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۲۳۱۸۵۹۳ ۵۶۳۳۶۴۰۷  
........وضعيت رفتن به تئاتر ..................

 درصد ۱۰۰ ۴ ۹۶
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 1393تئاتر در يك سال گذشته: رفتن به ساله و بيشتر بر حسب دفعات  15تعداد افراد  -14

بار و شش
 شرح جمع باريك دوبار بارسه بارچهار بارپنج بيشتر

 تعداد ۲۳۱۸۵۹۳ ۱۰۵۷۵۹۱ ۷۱۹۲۶۱ ۲۱۹۶۱۰ ۱۱۴۵۸۷ ۱۰۲۳۹۵ ۱۰۵۱۵۰
...اتررفتن به تئدفعات 

 درصد ۱۰۰ ۴۵٫۶ ۳۱٫۰ ۹٫۵ ۴٫۹ ۴٫۴ ۴٫۵
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 ورزش
 1393 :انجام ورزش  ساله و بيشتر بر حسب وضعيت 15تعداد افراد  -15

 شرح جمع كنندميورزش  مي كنندورزش ن

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۲۶۲۸۵۳۱۶ ۳۲۳۶۹۶۸۴ 
.....................وضعيت انجام ورزش................

 درصد ۱۰۰ ۴۴٫۸ ۵۵٫۲

 
 
 

 1393 :ساله و بيشتر بر حسب مدت زمان انجام ورزش در هفته 15تعداد افراد  -16
بيشتر از 

 دوازده ساعت
ده تا دوازده 

 ساعت
نه تا ده 
 ساعت

شش تا 
 ساعتهشت

تا پنج  سه
 ساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

 تعداد ۲۶۲۸۵۳۱۶ ۱۳۴۲۵۴۵۴ ۸۶۴۳۰۳۸ ۲۷۶۷۵۴۶ ۸۰۰۴۷۲ ۲۹۵۷۴۱ ۳۵۳۰۶۵
مدت زمان انجام ورزش.....

 درصد ۱۰۰ ۵۱٫۱ ۳۲٫۹ ۱۰٫۵ ۳٫۰ ۱٫۱ ۱٫۳

 
 
 

 1393: يورزشهاي رشته انجام فراوانيبه ترتيب ورزش كرده ساله و  بيشتر  15افراد تعداد  -17
آمادگي 

جسماني و 
 ايروبيك

 فوتبال شنا واليبال كوهنوردي
نرمش و 

 رويپياده
 شرح

 تعداد ۱۵۷۲۰۲۴۷ ۷۳۶۰۵۶۱ ۳۸۹۰۳۶۳ ۳۵۷۶۴۳۳ ۳۰۹۹۴۳۴ ۲۴۵۸۹۶۳
........رشته هاي ورزشي .. 

 درصد ۵۹٫۸ ۲۸٫۰ ۱۴٫۸ ۱۳٫۶ ۱۱٫۸ ۹٫۴
 

هاي گروهي ورزش تنيس روي ميز ساير
 شرح پرورش اندام دوچرخه سواري و محلي

 تعداد ۲۱۸۷۰۹۶ ۱۴۹۵۳۱۲ ۱۴۴۸۶۴۸ ۱۱۹۹۰۲۳ ۵۱۹۶۴۴۵
........رشته هاي ورزشي .. 

 درصد ۸٫۳ ۵٫۷ ۵٫۵ ۴٫۶ ۱۹٫۸

 را داشته است. يورزش رشته 4و حداكثر *هر نفر، امكان بيان يك 

 ها، نسبت به افراد ورزش كرده محاسبه شده است.**درصدرشته
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 موسيقي
 1393:بر حسب وضعيت گوش دادن به موسيقى ساله و بيشتر 15تعداد افراد  -18

 شرح جمع كنندميگوش  كنندنميگوش 

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۴۲۰۹۸۰۰۸ ۱۶۵۵۶۹۹۲ 
......سيقي.......وضعيت گوش دادن به مو

 درصد ۱۰۰ ۷۱٫۸ ۲۸٫۲

 
 
 
 
 
 
 

 1393:روز ساله و بيشتر بر حسب مدت زمان گوش دادن به موسيقى در هر شبانه 15تعداد افراد  -19
بيشتر از ده 

 ساعت
نه تا ده 
 ساعت

هفت تا 
 هشت ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

 تا سه
 چهارساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

مدت زمان گوش  تعداد ۴۲۰۹۸۰۰۸ ۲۹۱۲۶۲۰۳ ۱۰۵۲۷۵۸۰ ۱۶۸۲۶۲۷ ۳۲۳۲۷۶ ۱۳۲۵۰۹ ۳۰۵۸۱۲
 درصد ۱۰۰ ۶۹٫۲ ۲۵٫۰ ۴٫۰ ۰٫۸ ۰٫۳ ۰٫۷..دادن به موسيقي..

 
 
 
 
 
 
 

 1393:موسيقى  هايگوش دادن به سبك فراوانيبر حسب موسيقي گوش كرده  ساله و  بيشتر 15افراد  تعداد -20

 ساير
پاپ، جاز، 
راك، متال 
 و رپ غربي

رپ يا راك 
 ايراني

كالسيك 
 شرح سنتي پاپ ايراني محلي ايراني غربي

 تعداد ۲۷۲۳۰۰۷۰ ۲۵۰۰۳۷۲۳ ۱۹۹۲۸۳۸۷ ۴۲۲۵۹۹۶      ۶۷۷۰۸۰۵ ۴۰۹۷۲۲۹ ۱۸۹۲۳۵۵
...هاي موسيقي .سبك

 درصد ۶۴٫۷ ۵۹٫۴ ۴۷٫۳ ۱۰٫۰ ۱۶٫۱ ۹٫۷ ۴٫۵

 موسيقي را داشته است. سبك 4و حداكثرن بيان يك *هر نفر، امكا

 محاسبه شده است. ها، نسبت به افراد موسيقي گوش كرده**درصدسبك



 3139–هاي فرهنگي خانوارآمارگيري از فعاليت نتايج                                                                                                       27
                                                                                                              

 و ماهواره سيماي جمهوري اسالمي ايران
و  غيرتعطيل روزهايدر سيماي جمهوري اسالمي ايران هايبرنامهتماشاىوضعيتساله و بيشتر برحسب 15تعداد افراد -21
 1393:يلتعط

 روزهاي غيرتعطيل روزهاي تعطيل
 شرح جمع

 تماشا كرده تماشا نكرده تماشا كرده تماشا نكرده

هاي تماشاي برنامهوضعيت  تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۵۶۱۳۸۰۶۲ ۲۵۱۶۹۳۸ ۵۶۳۳۷۳۵۸ ۲۳۱۷۶۴۲
 سيماي جمهوري اسالمي ايران
 درصد ۱۰۰ ۹۵٫۷ ۴٫۳ ۹۶٫۰ ۴٫۰...در روزهاي غير تعطيل و تعطيل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 1393:در روزهاي غيرتعطيلسيماي جمهوري اسالمي ايران هاي حسب مدت زمان تماشاى برنامهساله و بيشتر بر 15تعداد افراد   -22
بيشتر از ده 

 ساعت
نه تا ده 
 ساعت

هفت تا 
 هشت ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

تا  سه
 چهارساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

مدت زمان تماشاي  تعداد ۵۶۱۳۸۰۶۲ ۲۶۸۳۴۱۵۰ ۲۱۴۱۲۲۹۵ ۵۵۲۳۴۴۱ ۱۱۳۰۷۲۱ ۲۸۸۵۴۸ ۹۴۸۹۰۶
سيماي هاي برنامه

 جمهوري اسالمي ايران
.....ر روزهاي غيرتعطيلد

 درصد ۱۰۰ ۴۷٫۸ ۳۸٫۱ ۹٫۸ ۲٫۰ ۰٫۵ ۱٫۷

 
 
 
 
 
 
 

 1393:تعطيل در روزهايسيماي جمهوري اسالمي ايران هاي ساله و بيشتر بر حسب مدت زمان تماشاى برنامه 15تعداد افراد   -23
بيشتر از ده 

 ساعت
نه تا ده 
 ساعت

هفت تا 
 هشت ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

تا  سه
 چهارساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

مدت زمان تماشاي  تعداد ۵۶۳۳۷۳۵۸ ۲۰۷۸۸۴۶۹ ۲۲۸۶۰۳۱۲ ۹۱۹۵۸۴۱ ۱۷۵۸۰۵۳ ۵۵۷۲۵۵ ۱۱۷۷۴۲۸
سيماي هاي برنامه

 جمهوري اسالمي ايران
.........ي تعطيل..در روزها

 درصد ۱۰۰ ۳۶٫۹ ۴۰٫۶ ۱۶٫۳ ۳٫۱ ۱٫۰ ۲٫۱
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 1393: سيماي جمهوري اسالمي ايرانهاي تماشاي برنامه فراواني بر حسب يشترب ساله و 15افراد  تعداد -24

 شرح فيلم سريال انيميشن ورزشي مستند مسابقه

۶۲۳۵۲۶۸ ۹۵۵۶۶۰۴ ۱۵۵۲۰۴۵۶ ۲۵۰۹۴۸۴ ۴۶۵۱۲۴۲۶ ۴۴۲۰۶۱۹۲ 
هاي برنامه تعداد

جمهوري سيماي 
.....ن .ايرا اسالمي

۱۱٫۱ ۱۷٫۰ ۲۷٫۵ ۴٫۵ ۸۲٫۶ ۷۸٫۵ 
 درصد

 
 شرح موسيقي كودك و نوجوان سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي

۶۵۱۴۴۱۰ ۵۱۰۴۳۲۳ ۷۸۵۳۱۶۷ ۴۱۶۰۱۳۴ ۱۱۴۵۶۷۶۵ 
هاي برنامه تعداد

سيماي جمهوري 
...ن ....اسالمي ايرا

۱۱٫۶ ۹٫۱ ۱۳٫۹ ۷٫۴ ۲۰٫۳ 
 درصد

 
هاي دفاع ارزش ساير

 شرح معارفي تاريخي علم و فن آوري مقدس

۵۰۳۰۱۸۰ ۲۱۰۴۴۵۹ ۱۱۲۴۲۵۴ ۱۷۴۸۴۰۸ ۳۹۴۵۴۴۸ 
هاي برنامه تعداد

سيماي جمهوري 
......ن اسالمي ايرا

۸٫۹ ۳٫۷ ۲٫۰ ۳٫۱ ۷٫۰ 
 درصد

 
 نوع برنامه را داشته است. 4و حداكثر *هر نفر، امكان بيان يك 

 تماشا كرده محاسبه شده است. **درصد برنامه ها، نسبت به افراد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1393: و تعطيل اي خارج از كشور در روزهاي غيرتعطيلهاي ماهوارهتماشاى برنامهوضعيت  حسبساله و بيشتر بر 15تعداد افراد   -25

 روزهاي غيرتعطيل روزهاي تعطيل
 شرح جمع

 تماشا كرده تماشا نكرده تماشا كرده تماشا نكرده

وضعيت تماشاي   تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۴۶۰۵۳۹۶۶ ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۴۶۰۵۳۹۶۶
روزهاي  در ماهواره

 درصد ۱۰۰ ۲۱٫۵ ۷۸٫۵ ۲۱٫۵ ۷۸٫۵.ل..يتعط غير تعطيل و
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 1393اي خارج از كشور در روزهاي غيرتعطيل :هاي ماهوارهساله و بيشتر برحسب مدت زمان تماشاى برنامه 15تعداد افراد   -26
بيشتر از ده 

 عتسا
نه تا ده 
 ساعت

هفت تا 
هشت 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

تا  سه
 چهارساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

تماشاي مدت زمان  تعداد ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۶۴۹۵۰۵۷ ۴۶۱۸۲۲۶ ۹۴۲۹۰۵ ۱۷۰۶۰۷ ۱۲۴۱۸۰ ۲۵۰۰۵۹
ماهواره در روزهاي 

 درصد ۱۰۰ ۵۱٫۵ ۳۶٫۶ ۷٫۵ ۱٫۴ ۱٫۰ ۲٫۰.............................غيرتعطيل

 
 1393:تعطيل  هايدر روز خارج از كشور ايماهواره هايبرنامهتماشاى زمان ساله و بيشتر بر حسب مدت  15تعداد افراد  -27

بيشتر از ده 
 ساعت

نه تا ده 
 ساعت

هفت تا 
هشت 
 ساعت

پنج تا شش 
 ساعت

تا  سه
 چهارساعت

يك تا دو 
 شرح جمع ساعت

تماشاي مدت زمان  تعداد ۱۲۶۰۱۰۳۴ ۵۲۶۴۷۰۰ ۴۹۱۶۵۰۷ ۱۶۷۲۷۷۵ ۲۹۸۸۷۱ ۱۶۸۰۰۳ ۲۸۰۱۷۸
ماهواره در روزهاي 

 درصد ۱۰۰ ۴۱٫۸ ۳۹ ۱۳٫۳ ۲٫۴ ۱٫۳ ۲٫۲......................تعطيل

 
 1393: خارج از كشور ايهاي ماهوارهتماشاي برنامه فراوانيحسب بر ساله و  بيشتر 15افراد  تعداد -28

 شرح فيلم سريال انيميشن ورزشي مستند

 تعداد ۸۵۶۶۲۳۴ ۸۷۲۱۴۶۹ ۶۳۲۵۱۳ ۲۳۷۸۶۱۵ ۲۶۰۴۷۵۸
اي...ماهواره هايبرنامه

 درصد ۶۸٫۰ ۶۹٫۲ ۵٫۰ ۱۸٫۹ ۲۰٫۷
 

 شرح مسابقه موسيقي كودك و نوجوان سياسي اقتصادي

۷۲۴۴۹۷ ۱۴۱۳۳۸۰ 
۷۱۹۶۲۷ 

 تعداد ۱۲۳۲۲۲۶ ۵۷۹۷۴۸۱
اي...ماهوارههاي برنامه

۵٫۷ ۱۱٫۲ 
۵٫۷ 

 درصد ۹٫۸ ۴۶
 

 شرح فرهنگي اجتماعي تاريخي آوريعلم و فن  ساير

۷۱۲۹۲۰ 
 تعداد ۴۹۵۶۸۰ ۸۵۷۵۴۱ ۳۱۹۰۴۶ ۵۳۶۹۳۹

 ۵٫۷اي...ماهوارههاي برنامه
 درصد ۳٫۹ ۶٫۸ ۲٫۵ ۴٫۳

 نوع برنامه را داشته است. 4و حداكثر *هر نفر، امكان بيان يك 
 **درصد برنامه ها، نسبت به افراد تماشا كرده محاسبه شده است.
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 تصدقات و خيرا
 1393 : و خيراتصدقه دادن ساله و بيشتر برحسب وضعيت  15تعداد افراد  -29

 شرح جمع ددهنمي نددهنمي

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۵۱۱۳۴۶۲۵ ۷۵۲۰۳۷۵ 
وضعيت دادن صدقه و خيرات..........

 درصد ۱۰۰ ۸۷٫۱ ۱۲٫۹
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 دخانيات (سيگار و قليان)
 1393:يت استعمال سيگار (حتي يك يا دو پك) ساله و بيشتر بر حسب وضع 15تعداد افراد  -30

 شرح جمع استعمال كرده استعمال نكرده

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۷۸۵۱۱۹۸  ۵۰۸۰۳۸۰۲
.......وضعيت استعمال سيگار ..............

 درصد ۱۰۰ ۱۳٫۴ ۸۶٫۶

 
 
 
 
 
 
 
 

 1393:سيگارمل كااستعمال يك نخ وضعيت  بر حسبكشيده  سيگار ساله و بيشتر  15تعداد افراد  -31
 شرح جمع استعمال كرده استعمال نكرده

 تعداد ۷۸۵۱۱۹۸ ۷۲۴۰۰۱۹ ۶۱۱۱۷۹
........ال سيگار كامل ...وضعيت استعم

 درصد ۱۰۰ ۹۲٫۲ ۷٫۸

 
 
 
 
 
 

 1393:در حال حاضر برحسب وضعيت استعمال سيگاركشيده سيگار ساله و بيشتر  15تعداد افراد  -32
 شرح جمع كنداستعمال مي كنداستعمال نمي

 وضعيت استعمال سيگار در حال تعداد ۷۸۵۱۱۹۸ ۵۳۴۸۹۵۳ ۲۵۰۲۲۴۵
 درصد ۱۰۰ ۶۸٫۱ ۳۱٫۹.............................................. حاضر

 
 
 
 
 
 

 1393 :طور مستمر در هر روزاستعمال سيگار به وضعيت حسببر كشيدهسيگارساله و بيشتر  15افراد تعداد  -33
 شرح جمع كنداستعمال مي كندنمي استعمال

ر وضعيت استعمال سيگار به طو تعداد ۵۳۴۸۹۵۳ ۴۷۷۹۷۷۸ ۵۶۹۱۷۵
........................مستمر در هر روز ......

 درصد ۱۰۰ ۸۹٫۴ ۱۰٫۶
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 1393:ساله و بيشتر برحسب وضعيت مصرف قليان يا چپق 15تعداد افراد-34

حشر جمع مصرف داشته مصرف نداشته  

 تعداد ۵۸۶۵۵۰۰۰ ۳۴۷۶۰۳۳ ۵۵۱۷۸۹۶۷
........يت مصرف قليان يا چپق .وضع

 درصد ۱۰۰ ۵٫۹ ۹۴٫۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1393 :ساله و بيشتر برحسب ميزان مصرف قليان يا چپق در ماه گذشته  15تعداد افراد-35

روز و  10 تقريبا هر روز
ال استفاده اص روز5كمتر از  روز 10تا  5 بيشتر

 شرح جمع امنكرده

 تعداد ۳۴۷۶۰۳۳ ۱۱۴۵۱۸۷ ۱۴۵۷۳۹۷ ۴۱۹۴۴۹ ۲۵۴۳۲۳ ۱۹۹۶۷۷
 .......ميزان مصرف قليان يا چپق

 درصد ۱۰۰ ۳۲٫۹ ۴۱٫۹ ۱۲٫۱ ۷٫۳ ۵٫۷

 


