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  پیشگفتار

هاي جمعیت کشور، از جمله  اندازه، ساختار و ویژگیي  ي آمار و اطالعات صحیح درباره سرشماري با ارائه
هاي توسعه، در  ابزار مناسبی براي تهیه برنامه ،ترسیم وضعیت موجودریزي به شمار آمده و با  منابع اصلی برنامه

هاي  به دلیل ارائه چارچوب این طرح از سوي دیگر دهد. اران و مسئوالن قرار میزگ ریزان، سیاست اختیار برنامه
 قابلهایی  و تامین داده هاي مربوط به جمعیت و خانوار اي در حوزه هاي آمارگیري نمونه الزم براي اجراي طرح

 در اقتصادي و جغرافیایی، اجتماعی مشخصات سایر و سن جنس، حسب بر آن هاي ویژگی و جمعیت از اعتماد
یکی از ارکان اصلی و زیربنایی نظام آماري کشور ، در مناطق کوچک همه از مهمتر و اي منطقه و ملی سطح

  کند.  می بازي رسمی و ملی آمارهاي سیستم در محوري نقش و شود محسوب می
 داراي شود، که هشتمین سرشماري در کشور محسوب می 1395عمومی نفوس و مسکن سال سرشماري

 بر عالوه سرشماري این در کند. می گذشته متمایز ادوار هاي سایر سرشماري از را آن که است هایی ویژگی
 نیروي به مربوط هاي هزینه کاهش منظور به آن اجراي هاي روش و ابزار در تحوالتی نیز آماري، اقالم تغییرات
 به بار نخستین براي و صورت گرفت آن نتایج و اجرا افزایش کیفیت منظور و ... به انتشار و چاپ کاغذ، انسانی،

  تبلت اجرا گردید . طریق از اطالعات آوري جمع و روش اینترنتی دو به و الکترونیکی نوین شیوه
ارائه » استان اصفهان -1395نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن  ي گزیده«ي حاضر که تحت عنوان  نشریه 

پاسخگویی به نیازهاي کاربران  در راستايهاي سرشماري است و  ترین یافته اي از مهم گزیدهبرشود، حاوي  می
ها به دلیل حجم گسترده اطالعات، به  استان و شهرستاننتایج تفصیلی سرشماري بدیهی است است.  تدوین شده

دراختیار کاربران قرار  و اطالعات سازمان آمارسامانه معاونت از طریق  الکترونیکیدر قالب نشریات ر و مرو
  گیرد. می

هاي جمعیت غیرساکن به طور جداگانه ارائه نشده و  ، ویژگی ي این نشریهها اي از جدول در پارهگردد  یاد آور می
نقاط «و » نقاط شهري«هایی که اطالعات به تفکیک  در بخش جمعیت کل منظور شده است. بنابراین در جدول

» نقاط شهري«ارائه شده ولی اطالعات جمعیت غیرساکن به طور مستقل داده نشده است، جمع ارقام » روستایی
با رقم مربوط به جمعیت کل برابر نخواهد بود که این اختالف مربوط به جمعیت غیرساکن » نقاط روستایی« و

  است.
که نقش  ها ها و سازمان ي دستگاهاه کاريو هم استانارزنده مردم شریف هاي  ست از همراهیدر پایان الزم ا

  اند به شایستگی تقدیر و قدردانی گردد. استان داشتهسرشماري  موثري در اجراي مطلوب 
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  تعاریف و مفاهیم

  جمعیت (جامعه مورد سرشماري)

اي و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماري در  اعضاي همه خانوارهاي معمولی ساکن، موسسه
معمولی غیرساکن کشور، جامعه مورد سرشماري را تشکیل ایران قرار دارد و نیز اعضاي تمامی خانوارهاي 

هاي خارجی در ایران و افراد خانوار آنان جزو جامعه مورد  هاي سیاسی و سفارتخانه دهند. اعضاي هیئت می
هاي ایران در خارج از کشور و  هاي سیاسی و سفارتخانه شوند اما ایرانیان عضو هیئت سرشماري محسوب نمی

  آیند. ن، جزو جامعه مورد سرشماري به حساب میافراد خانوار آنا

  خانوار معمولی

کنند، با یکدیگر هم خرج هستند  شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می خانوار معمولی از چند نفر تشکیل می
  تواند یک نفره باشد. خورند. در مواردي خانوار معمولی می و معموال با هم غذا می

  خانوار معمولی ساکن

هاي محل سکونت ساخته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلونک، کپر  اري که در اقامتگاه ثابت (مکانخانو
  شود. نامیده می» خانوار معمولی ساکن«و ...) سکونت دارد، 

  خانوار معمولی غیرساکن

شود. این  میده مینا» خانوار معمولی غیر ساکن«خانواري که درزمان سرشماري در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد، 
  گیرد: می دسته از خانوارها سه گروه زیر را دربر

ها در سرپناه  برند و یا در خارج شهرها و آبادي خانوارهایی که در زمان سرشماري در کوچ به سر می - 1
 کنند. قابل حمل زندگی می

دهند،  تغییر میکنند و به طور مداوم محل زندگی خود را  خانوارهایی که در محل ثابتی زندگی نمی - 2
 ها. مانند کولی

ها و ...  ها، زیر پل ها، خرابه ها معموال در پارك خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شب - 3
 کنند. بیتوته می
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  خانوار گروهی

مجموعه افرادي که تمام یا اغلب آنان به دلیل دارا بودن شرایط خاص (به طور عمده داشتن ویژگی 
اند و به طور مشترك امور زندگی در آن  مشترکی را براي سکونت خود انتخاب کردهمشترك) اقامتگاه 
  شود. کنند خانوار گروهی نامیده می اقامتگاه را اداره می

  اي خانوار موسسه

هاي مشترك با هم در یک موسسه زندگی  مجموعه اي از افرادي که به دلیل داشتن هدف یا ویژگی
ي محل  ز یا بر اساس مقررات و ضوابط معینی، مسئولیت اسکان (ارائهکنند و آن موسسه بنا بر مجو می

شود. نمونه  اي نامیده می ها را برعهده دارد، خانوار موسسه سکونت همراه با خدمات و تسهیالت) آن
  : اي عبارتند از مشخصی از خانوارهاي موسسه

ها اداره  که تحت مدیریت یکی از دانشگاههاي دانشجویی  هاي نظامی و انتظامی، خوابگاه ها و پاسگاه پادگان
  هاي روانی و ... . هاي متاهلین، آسایشگاه شود به جز خوابگاه می

  اقامتگاه معمولی

کند، مشروط بر این  اقامتگاه معمولی خانوار، محلی است که خانوار در زمان سرشماري در آن جا زندگی می
آن دسته از خانوارهاي معمولی ساکن که در زمان  که اقامتگاه دیگري نداشته باشد. اقامتگاه معمولی

  برند. سرشماري بیش از یک اقامتگاه دارند، محلی است که بیشترین مدت سال را در آن جا به سر می

  شهر (نقطه شهري)

  د.شمنظور از شهر، هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي شهرداري با

  آبادي (نقطه روستایی)

واقع در یک دهستان، با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده شهرها یا اي است  آبادي محدوده
داراي نام  آبادي دیگر که به دلیل وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخیص و معموالً

شود و شامل اراضی کشاورزي و یا غیرکشاورزي و  خاصی است. آبادي یک نقطه جغرافیایی محسوب می
ن محل فعالیت یا سکونت انسان است. آبادي ممکن است یک ده، یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و اماک

  امثال آن باشد.
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  جمعیت ساکن در نقاط شهري

هاي بخش، شهرستان، استان یا کشور،  منظور از جمعیت ساکن در نقاط شهري در هریک از محدوده
دارد و جمعیت هر شهر، عبارت است از مجموع جمعیت تمامی شهرهایی است که در همان محدوده قرار 

اي و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان  تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولی ساکن، موسسه
  بادي واقع است.آسرشماري در آن 

  جمعیت غیرساکن

وارهاي هاي شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی خان منظور از جمعیت غیرساکن در هریک از محدوده
  اند. معمولی غیرساکنی است که در همان محدوده سرشماري شده

  سن

  هاي کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است. منظور از سن، تعداد سال

  باسواد

اي را بخوانند و بنویسند خواه مدرك رسمی  فارسی یا هر زبان دیگري متن سادهتوانند به  افرادي که می
  د.نشو باسواد تلقی می ،داشته یا نداشته باشند

همه محصالن از جمله نوآموزان سال اول ابتدایی و سوادآموزان نهضت سوادآموزي نیز باسواد به حساب 
  د.شون می

  شاغل

روز پیش از مراجعه مامور سرشماري حداقل یک ساعت  7فردي که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در 
  شود. نکرده باشد، شاغل محسوب مید کار کار کرده، هر چند در شغل معمولی خو

  بیکار

اند و داراي شغلی نیز  روز پیش از مراجعه مامور سرشماري حداقل یک ساعت کار نکرده 7افرادي که در  
  دو شرط زیر بیکار محسوب می شوند : اند در صورت داشتن نبوده
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پیگیري در موسسات نام یا  روز گذشته براي جستجوي کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت 30در - 1
  خدامی و ... انجام داده باشند.تهاي اس کاریابی، پرس و جو از دوستان، تماس با کارفرمایان، مطالعه آگهی

شروع کار روز آینده آمادگی  7روز گذشته و  7روزه شامل  15آماده به کار باشند، یعنی طی یک دوره  - 2
  را داشته باشند.

  واحد مسکونی معمولی

هاي مسکونی که از مصالح سخت (آجر،سیمان، سنگ، چوب، خشت و ...) به منظور  مکانآن دسته از 
  آید. سکونت ساخته شده است، واحد مسکونی معمولی به حساب می

  نحوه تصرف محل سکونت خانوار

بندي زیر گردآوري  در این سرشماري، اطالع مربوط به نحوه تصرف محل سکونت خانوار، در قالب طبقه
  شده است :

این نوع نحوه تصرف مربوط به خانوارهایی است  ملکی عرصه و اعیان (زمین و بنا) / ملکی اعیان (بنا):
  که مالک زمین (عرصه) و بناي اعیان (اعیان) واحد مسکونی خود هستند.

چنان چه خانواري مالک بناي محل سکونت خود باشد ولی صاحب زمین آن نباشد، نحوه تصرف، ملکی 
  آید. میاعیان به حساب 

اي (اجاره، رهن یا اجاره همراه با  : خانوارهایی که محل سکونت خود را به صورت اجارهرهن / استیجاري
پردازند، نحوه تصرف  اند، اعم از این که به صورت نقدي و یا غیرنقدي می پرداخت ودیعه) در اختیار گرفته

  شود. اي منظور می ها اجاره آن

نواري که با هیچ یک از موارد فوق قابل انطباق نیست، در این گروه قرار : نحوه تصرف محل سکونت خاسایر
  گیرد. می

  اسکلت

ها و تیرها و ...) بناي واحد  ها یا ستون منظور از اسکلت بناي واحد مسکونی، مجموعه متصل نگهدارنده (پایه
  : گیرند واحدهاي مسکونی از نظر نوع اسکلت در یکی از سه گروه زیر قرار می مسکونی است.
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هاي به کار رفته به  : این نوع اسکلت با تیرآهن برپا شده است. در این شیوه ساخت، تیرآهناسکلت فلزي
  کند. یکدیگر متصل شده و اسکلتی یکپارچه را تشکیل داده است که بار بنا را تحمل می

اسکلت بنا از بتون آرمه  (بتون همراه با آرماتور و میلگرد) ساخته شده  ،: در این روش ساختبتون آرمه
  کند. است و این اسکلت بار بنا را تحمل می

ها با هیچ یک از دو مورد فوق مطابقت ندارند در این گروه قرار  : واحدهاي مسکونی که اسکلت آنسایر
  گیرند. می
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  نشریهشاخص هاي به کار رفته در این 

  افزایش مطلق دوره

افزایش مطلق جمعیت یا واحد مسکونی معمولی در یک دوره عبارت است از تغییر تعداد جمعیت یا واحد 
  آید: مسکونی معمولی در طی دوره و از رابطه زیر به دست می

  

افزایش مطلق دوره = تعداد در انتهاي دوره −  تعداد در ابتداي دوره

  افزایش نسبی دوره

  آید: جمعیت یا واحد مسکونی معمولی در یک دوره از رابطه زیر به دست می افزایش نسبی

  

افزایش نسبی دوره =  
افزایش مطلق دوره

تعداد در ابتداي دوره
 × 100 

  متوسط رشد ساالنه جمعیت

  متوسط رشد ساالنه جمعیت با استفاده از رابطه زیر محاسبه شده است:

푃 =  푃 (1 + 푟)     =>     푟 =
푃
푃

− 1 

  در این رابطه:

푃  :جمعیت انتهاي دوره  

: 푃 جمعیت ابتداي دوره  

 푟 : متوسط رشد ساالنه جمعیت 

: 푛 فاصله زمانی بین ابتدا و انتهاي دوره برحسب سال  
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  میانگین سنی

هاي هریک از  و از تقسیم کردن مجموع حاصل ضرب سن افراد یک جامعه است میانگین سنی، متوسط
  شود. در فراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت حاصل میسنین منفرد 

میانگین سنی =  
∑ 푖. 퐹0
∑ 퐹0

 

  است. 푖تعداد افراد در سن  퐹عبارت از سنین منفرد و   푖 = 0و  1و  2و 3که در آن ... و 

  میانه سنی

  شود. سنی که جمعیت را از نظر تعداد به دو گروه مساوي تقسیم کند، میانه سنی نامیده می

푀 =  퐿 + (
푁
2 − 퐹퐶 1

퐹
) × 퐶 

퐹퐶دار،  کرانه پایین گروه میانه 퐿 میانه، 푀که در آن:  دار،  فراوانی تجمعی گروه ماقبل طبقه میانه 1
퐹   فاصله طبقات است. Cکل جمعیت و تعداد  Nدار،  فراوانی مطلق طبقه میانه 

  میانگین سن در اولین ازدواج

در این روش محاسبه براي محاسبه میانگین سن در اولین ازدواج، از روش هاینال استفاده شده است. 
شود که یک فرد به طور متوسط تا چه سنی مجرد است که در واقع این سن همان میانگین سن در  می

گذاریم افرادي سالگی در نظر گرفته و فرض را بر آن ب 15اولین ازدواج است. چنانچه سن شروع ازدواج را 
سالگی ازدواج نکرده اند، مجرد قطعی تلقی شده و دیگر ازدواج نخواهند کرد، میانگین سن  50که تا سن 

  ي زیر محاسبه خواهد شد: در اولین ازدواج بر اساس رابطه

푚 = 15 + 
5 ∑ 푆 − 35푆5050

15
1 − 푆50

 

  می باشد. 푖 سن در تجرد نسبت 푆 که در آن

  

  



 استان اصفهان - 1395گزیده نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن                                                              18

  

  باروريکلی نرخ 

آورد. براي  در طول زندگیش به دنیا می زن کلی باروري، میانگین تعداد فرزندانی است که یکنرخ 
  ساله محاسبه شود. 49تا  10هاي سنی زنان  محاسبه این نرخ ابتدا باید میزان باروري اختصاصی گروه

  
  

میزان باروري اختصاصی سنی =  
تعداد  موالید زنده یکسال در هر گروه سنی

جمعیت زنان همان گروه سنی در همان سال
 × 1000 

  

نرخ کلی باروري =  
مجموع میزان باروري اختصاصی سنی

1000  × 5 
  

  متوسط بعد خانوار

تعداد کل متوسط بعد خانوار عبارت است از متوسط تعداد افراد در خانوار و از تقسیم تعداد جمعیت به 
 شود. خانوار حاصل می

متوسط بعد خانوار =  
جمعیت

تعداد خانوار
 

  میزان باسوادي

  شود. تر که به صورت درصد بیان می ساله و بیش 6عبارت است از نسبت تعداد افراد باسواد به جمعیت 

میزان باسوادي =  
جمعیت باسواد

جمعیت 6 ساله و بیشتر
 × 100 

  تراکم نسبی جمعیت

عبارت است از متوسط تعداد افراد جمعیت یک منطقه در هر کیلومترمربع از مساحت  تراکم نسبی جمعیت
  آن منطقه.

تراکم جمعیت =  
جمعیت

کیلومتر مربع مساحت
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  میزان شهرنشینی

  عبارت است از نسبت تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهري به جمعیت کل کشور.

میزان شهرنشینی =  
جمعیت ساکن در نقاط شهري

جمعیت کل
 × 100 

  سبت جنسین

  شود. نسبت جنسی عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان که به صورت درصد بیان می

نسبت جنسی =  
푀
퐹

 × 100 

 تعداد زنان است. 퐹تعداد مردان و  푀که در آن، 
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  )1( 1395و  1390هاي  تغییرات جمعیت استان در سال - 1

  جمعیت  سال
متوسط رشد   )2( افزایش دوره

  نسبی  مطلق  ساالنه (درصد)
          کل  

1390   .....................    4879312  320056  02/7  37/1  
1395   .....................    5120850  241538  95/4  97/0  

          نقاط شهري
1390   .....................    4168219  369491  73/9  87/1  
1395   .....................    4507309  339090  14/8  58/1  

          نقاط روستایی
1390   .....................    710989  47901 -  31/6-  30/1-  
1395   .....................    610610  100379-  12/14 -  00/3-  

  )جمعیت غیرساکن در جمعیت کل لحاظ شده است.1
ساله  5وط به دوره مرب 1395است و در سال  1385-1390مربوط به دوره  1390)افزایش مطلق و نسبی دوره در سال 2

 .است 1395-1390
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  1395و  1390هاي  سالدراستان به تفکیک مناطق شهري و روستایی  جمعیتتغییرات - 1

 

  

 
1395و  1390هاي  نرخ رشد جمعیت به تفکیک مناطق شهري و روستایی در سال -2  
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  1395و  1390هاي  هاي جمعیتی استان به تفکیک نقاط شهري و روستایی در سال گزیده شاخص -2

  سال
  جمعیت

متوسط   )1(خانوار
  مرد  مرد و زن  بعد خانوار

  (درصد)
  زن

  (درصد)
            کل  

1390   ....................    4879312  7/50  3/49  1454826  35/3  
1395   ....................    5120850  8/50  2/49  1607482  19/3  

            نقاط شهري
1390   ....................    4168219  6/50  4/49  1243968  35/3  
1395   ....................    4507309  6/50  4/49  1411624  19/3  

            نقاط روستایی
1390   ....................    710989  5/51  5/48  210828  37/3  
1395   ....................    610610  6/51  4/48  195021  13/3  

  )تعداد خانوارهاي غیرساکن در خانوارهاي کل منظور شده است.1

 

  

  1395و  1390هاي  در سالبه تفکیک دین جمعیت استان  -3

  1395  1390  دین
  5120850  4879312  جمع  
  5101133  4846725    ....................  مسلمان
  8628  9488    ....................  مسیحی
  1007  897    .....................  کلیمی

  931  1147    ....................  زرتشتی
  6014  6824    ........................  سایر

  3137  14231    ..................اظهارنشده
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  1395در سال توزیع نسبی جمعیت بر حسب دین - 3

  

  

  1395و  1390هاي  به تفکیک وضع تابعیت در سالاستان جمعیت  -4

  1395  1390  تابعیت

  5120850  4879312  .........................................................................  کل   
  4930112  4700566  ...........................................................................................  ایران

  183124  168496  ...................................................................................  افغانستان
  2211  4361  ...........................................................................................  عراق

  296  507  .....................................................................................  پاکستان
  15  35  ..........................................................................................  ترکیه

  744  1277  ............................................................................  سایر کشورها
  4348  4070  .................................................................................  اظهارنشده

  

    

مسلمان 
99,6%

غیر مسلمان
0,3%

اظهارنشده
0,1%
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  1395و  1390هاي  هاي سنی در سال به تفکیک گروهاستان جمعیت  - 5

  1395  1390  سن
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  00/100  5120850  00/100  4879312  ................. جمع      
  85/7  401904  34/7  358225  ..................... ساله 0- 4
  20/7  368769  73/6  328589  ..................... ساله 9- 5

  50/6  332873  89/6  336313  ............... ساله 14-10
  33/6  324294  72/7  376907  ............... ساله 19-15
  19/7  368296  98/10  535763  ............... ساله 24-19
  06/10  515264  00/12  585513  ............... ساله 29-25
  22/11  574563  49/9  462944  ............... ساله 34-30
  07/9  464655  71/7  375956  ............... ساله 39-35
  28/7  373038  02/7  342288  ............... ساله 44-40
  56/6  336034  91/5  288427  ............... ساله 49-45
  50/5  281741  02/5  244783  ............... ساله 54-50
  58/4  234421  92/3  191120  ............... ساله 59-55
  59/3  183740  76/2  134568  ................ ساله 60- 64
  42/2  124036  04/2  99660  ................ ساله 65- 69
  73/1  88805  67/1  81298  ............... ساله 74-70
  28/1  65754  35/1  65982  ............... ساله 79-75
  95/0  48477  87/0  42482  ............... ساله 84-80
  46/0  23496  44/0  21567  ............... ساله 89-85
  18/0  9013  09/0  4571  ............... ساله 94-90
  03/0  1396  02/0  917  ............... ساله 99-95

  01/0  281  01/0  592  ....... صد ساله و بیشتر
  00/0  0  02/0  847  ..................... نامشخص
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 1395و  1390هاي  در سال استانهاي سنی جمعیت  مقایسه هرم-4
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  1395و  1390هاي  جمعیت به تفکیک شهرستان در سال - 6

  1395  1390  نام شهرستان

  5120850  4879312  کل  ...............................................   
  103517  97409  ............................................  آران و بیدگل

  42105  41405  ......................................................  اردستان
  2243249  2174172  .......................................................  اصفهان
  122419  108933  .........................................................  برخوار

  24163  26137  ....................................  بویین و میاندشت
  71575  69047  ............................................  تیران و کرون

  32479  33942  .......................................................  چادگان
  319727  311629  ..............................................  خمینی شهر

  33049  32423  ......................................................  خوانسار
  19761  17793  ...........................................  خور و بیابانک

  34511  34844  ........................................................  دهاقان
  74109  65047  ........................................................  سمیرم

  234667  196584  ................................  شاهین شهر و میمه
  159797  149555  ........................................................  شهرضا
  49890  53606  .........................................................  فریدن

  35654  38334  .................................................  فریدونشهر
  249814  247014  ....................................................  فالورجان

  364482  323371  .........................................................  کاشان
  90086  87479  .....................................................  گلپایگان

  262912  246510  .........................................................  لنجان
  150441  143474  ........................................................  مبارکه
  39261  38077  ...........................................................  نایین

  319205  300288  ....................................................  نجف آباد
  43977  42239  ............................................................  نطنز
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  1390- 95هاي  طی سالبه تفکیک شهرستان متوسط رشد ساالنه جمعیت  -7

  روستایی  شهري  کل  نام شهرستان

  -92/2  58/1  0/97  ...............................................  کل   
  -78/0  57/1  1/22  ............................................آران و بیدگل 

  11/0  45/0  0/34  ...................................................... اردستان
  -67/0  71/0  63/0  ....................................................... اصفهان
  19/2  37/2  2/36  ......................................................... برخوار

  -77/1  -39/1  1/56-  .................................... بویین و میاندشت
  -09/0  91/1  0/72  ............................................ تیران و کرون

  -51/1  -03/0  0/88-  ....................................................... چادگان
  00/3  48/0  0/51  .............................................. خمینی شهر

  15/0  51/0  0/38  .....................................................  خوانسار
  53/5  01/1  2/12  ........................................... خور و بیابانک

  -57/2  07/1  0/19-  ........................................................ دهاقان
  62/4  64/0  2/64  ........................................................ سمیرم

  49/0  82/3  3/61  ................................ شاهین شهر و میمه
  -94/1  79/1  1/33  ........................................................ شهرضا
  -87/2  15/0  1/43-  ......................................................... فریدن

  -57/2  -37/0  1/44-  ................................................. فریدونشهر
  -63/0  67/0  0/23  .................................................... فالورجان

  72/4  18/2  2/42  ......................................................... کاشان
  -90/1  14/1  0/59  ..................................................... گلپایگان

  -67/1  68/1  1/30  ......................................................... لنجان
  -23/2  68/1  0/95  ........................................................ مبارکه
  -74/2  59/1  0/61  ........................................................... نایین

  72/0  27/1  1/23  .................................................... نجف آباد
  -64/1  64/1  0/81  ............................................................ نطنز
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  1395و  1390هاي  جمعیت به تفکیک شهرستان در سالتوزیع نسبی  -8

  1395  1390  نام شهرستان

  00/100  00/100  ............................................................................  کل   
  02/2  00/2  ................................................................................. آران و بیدگل

  82/0  85/0  .........................................................................................  اردستان
  81/43  56/44  ...........................................................................................  اصفهان
  39/2  23/2  .............................................................................................  برخوار

  47/0  54/0  ........................................................................  بویین و میاندشت
  40/1  42/1  ...............................................................................  تیران و کرون

  63/0  70/0  ..........................................................................................  چادگان
  24/6  39/6  .................................................................................  خمینی شهر

  65/0  66/0  ..........................................................................................  خوانسار
  39/0  36/0  ................................................................................  خورو بیابانک

  67/0  71/0  ............................................................................................  دهاقان
  45/1  33/1  ............................................................................................  سمیرم

  58/4  03/4  ....................................................................  شاهین شهر و میمه
  12/3  07/3  ...........................................................................................  شهرضا
  97/0  10/1  .............................................................................................  فریدن

  70/0  79/0  .....................................................................................  فریدونشهر
  88/4  06/5  .......................................................................................  فالورجان

  12/7  63/6  ............................................................................................  کاشان
  76/1  79/1  ........................................................................................  گلپایگان

  13/5  05/5  .............................................................................................  لنجان
  94/2  94/2  ............................................................................................  مبارکه
  77/0  78/0  ...............................................................................................  نایین

  23/6  15/6  ........................................................................................  نجف آباد
  86/0  87/0  ................................................................................................  نطنز
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1395جمعیت به تفکیک شهرستان در سال  - 1
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  1395هاي عمده سنی به تفکیک شهرستان در سال  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه -9

  14تا  0  جمع  نام شهرستان
  ساله

  64تا  15
  ساله

ساله و  65
  بیش تر

  05/7  40/71  55/21  100  .................................  کل     
  80/6  30/68  90/24  100  ............................  آران و بیدگل

  60/12  80/66  60/20  100  ......................................  اردستان
  10/7  90/72  00/20  100  .......................................  اصفهان
  60/5  10/69  30/25  100  .........................................  برخوار

  30/12  40/68  30/19  100  .....................  بویین و میاندشت
  40/7  80/68  80/23  100  ............................  تیران و کرون

  30/8  10/67  70/24  100  .......................................  چادگان
  60/5  90/70  50/23  100  ..............................  خمینی شهر

  40/12  90/69  70/17  100  .......................................  خوانسار
  90/9  10/65  00/25  100  ...........................  خور و بیابانک

  70/9  20/68  00/22  100  ........................................  دهاقان
  10/7  70/71  20/21  100  ........................................  سمیرم

  90/6  40/72  80/20  100  .................  شاهین شهر و میمه
  70/7  60/70  70/21  100  ........................................  شهرضا
  30/8  60/68  10/23  100  .........................................  فریدن

  50/8  20/67  30/24  100  .................................  فریدونشهر
  80/5  70/70  50/23  100  ....................................  فالورجان

  40/7  20/70  40/22  100  .........................................  کاشان
  10/10  60/69  30/20  100  .....................................  گلپایگان

  10/6  40/71  50/22  100  ..........................................  لنجان
  20/6  10/71  70/22  100  .........................................  مبارکه
  90/10  30/68  80/20  100  ...........................................  نایین

  20/6  80/69  00/24  100  ....................................  نجف آباد
  80/9  00/68  20/22  100  ............................................  نطنز
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  (دنباله)1395توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه هاي عمده سنی به تفکیک شهرستان در سال  -9

  14تا  0  جمع  نام شهرستان
  ساله

  64تا  15
  ساله

ساله و  65
  بیش تر

  6/79  71/83  21/38  100  ..................  نقاط شهري     
  6/68  68/21  25/11  100  ............................  آران و بیدگل

  9/60  68/64  21/76  100  ......................................  اردستان
  7/10  73/18  19/72  100  .......................................  اصفهان
  5/62  69/10  25/28  100  .........................................  برخوار

  9/76  69/42  20/82  100  .....................  بویین و میاندشت
  6/29  69/74  23/96  100  ............................  تیران و کرون

  7/95  67/41  24/64  100  .......................................  چادگان
  5/64  70/99  23/37  100  ..............................  خمینی شهر

  11/33  71/66  17/01  100  .......................................  خوانسار
  8/78  64/39  26/83  100  ...........................  خور و بیابانک

  9/06  68/57  22/36  100  ........................................  دهاقان
  7/28  72/34  20/38  100  ........................................  سمیرم

  6/55  72/70  20/75  100  .................  شاهین شهر و میمه
  7/32  70/85  21/82  100  ........................................  شهرضا
  6/28  69/82  23/91  100  .........................................  فریدن

  7/48  68/72  23/80  100  .................................  فریدونشهر
  5/52  70/71  23/77  100  ....................................  فالورجان

  6/75  70/64  22/61  100  .........................................  کاشان
  8/85  70/24  20/91  100  .....................................  گلپایگان

  5/87  71/71  22/42  100  ..........................................  لنجان
  6/10  71/35  22/55  100  .........................................  مبارکه
  8/20  69/64  22/16  100  ...........................................  نایین

  6/14  70/07  23/79  100  ....................................  نجف آباد
  7/95  68/42  23/62  100  ............................................  نطنز
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  (دنباله)1395توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه هاي عمده سنی به تفکیک شهرستان در سال  -9

  14تا  0  جمع  نام شهرستان
  ساله

  64تا  15
  ساله

ساله و  65
  بیش تر

  8/99  68/19  22/82  100  ..............  نقاط روستایی     
  7/24  69/14  23/62  100  ............................  آران و بیدگل

  18/55  63/20  18/25  100  ......................................  اردستان
  6/66  68/45  24/89  100  .......................................  اصفهان
  5/65  68/90  25/44  100  .........................................  برخوار

  15/62  67/10  17/28  100  .....................  بویین و میاندشت
  8/12  68/12  23/75  100  ............................  تیران و کرون

  8/50  66/79  24/71  100  .......................................  چادگان
  3/85  67/02  29/13  100  ..............................  خمینی شهر

  14/58  66/32  19/10  100  .......................................  خوانسار
  12/98  67/03  19/99  100  ...........................  خور و بیابانک

  11/18  67/45  21/38  100  ........................................  دهاقان
  6/90  71/03  22/07  100  ........................................  سمیرم

  11/67  67/38  20/95  100  .................  شاهین شهر و میمه
  11/04  68/38  20/59  100  ........................................  شهرضا
  10/31  67/51  22/19  100  .........................................  فریدن

  9/73  65/40  24/87  100  .................................  فریدونشهر
  6/39  70/54  23/07  100  ....................................  فالورجان

  12/98  66/52  20/50  100  .........................................  کاشان
  16/36  66/40  17/25  100  .....................................  گلپایگان

  7/95  68/78  23/27  100  ..........................................  لنجان
  6/91  69/72  23/37  100  .........................................  مبارکه
  21/31  63/09  15/60  100  ...........................................  نایین

  6/70  66/51  26/79  100  ....................................  نجف آباد
  15/65  66/77  17/59  100  ............................................  نطنز
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  1395جمعیت بر حسب جنس و وضع سکونت به تفکیک شهرستان در سال  -10

  نقاط شهري  کل  نام شهرستان
  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن

  2225020  2282289  4507309  2521373  2599477  5120850  .....................  کل   
  44003  45019  89022  50873  52644  103517  ............  آران و بیدگل

  13784  14007  27791  20824  21281  42105  .....................  اردستان
  1046690  1066077  2112767  1109803  1133446  2243249  .......................  اصفهان
  55283  58592  113875  59310  63109  122419  .........................  برخوار

  6774  6811  13585  11872  12291  24163  ..... بویین و میاندشت
  14847  15320  30167  34874  36701  71575  ............  تیران و کرون

  7067  7189  14256  15925  16554  32479  ......................  چادگان
  152677  162375  315052  154940  164787  319727  ..............  خمینی شهر

  11199  10684  21883  16603  16446  33049  ........................ خوانسار
  7169  7229  14398  9784  9977  19761  ...........  خور و بیابانک

  11433  11949  23382  16940  17571  34511  ........................  دهاقان
  17586  18127  35713  36223  37886  74109  ........................  سمیرم

  110668  110219  220887  117200  117467  234667  ..شاهین شهر و میمه
  70330  71786  142116  78157  81640  159797  ........................  شهرضا
  11892  12552  24444  24205  25685  49890  .........................  فریدن

  9347  9638  18985  17483  18171  35654  .................  فریدونشهر
  81117  86225  167342  121029  128785  249814  ...................  فالورجان

  161596  165647  327243  179676  184806  364482  .........................  کاشان
  36883  37969  74852  44173  45913  90086  ....................  گلپایگان

  115913  119535  235448  129355  133557  262912  .........................  لنجان
  61075  63854  124929  73412  77029  150441  ........................  مبارکه
  15573  15687  31260  19643  19618  39261  ...........................  نایین

  145385  148910  294295  157414  161791  319205  ....................  نجف آباد
  16729  16888  33617  21655  22322  43977  ............................  نطنز
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  (دنباله) 1395جمعیت بر حسب جنس و وضع سکونت به تفکیک شهرستان در سال  -10

  غیرساکن  نقاط روستایی  شهرستاننام 
  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن

  231  237  468  296122  316951  613073  ....................... کل  
  0  0  0  6870  7625  14495  ............ آران و بیدگل

  0  0  0  7040  7274  14314  .....................  اردستان
  6  15  21  63107  67354  130461  ......................  اصفهان
  0  0  0  4027  4517  8544  ........................  برخوار

  0  0  0  5098  5480  10578  .... بویین و میاندشت
  0  2  2  20027  21379  41406  ............ تیران و کرون

  0  0  0  8858  9365  18223  ......................  چادگان
  0  0  0  2263  2412  4675  .............  خمینی شهر

  0  0  0  5404  5762  11166  .....................  خوانسار
  0  0  0  2615  2748  5363  ............ خور و بیابانک

  0  0  00  5507  5622  11129  .......................  دهاقان
  184  159  343  18453  19600  38053  .......................  سمیرم

  1  3  4  6531  7245  13776  . شاهین شهر و میمه
  2  3  5  7825  9851  17676  .......................  شهرضا
  38  44  82  12275  13089  25364  ........................  فریدن

  0  0  0  8136  8533  16669  ................  فریدونشهر
  0  0  0  39912  42560  82472  ...................  فالورجان

  0  3  3  18080  19156  37236  ........................  کاشان
  0  4  4  7290  7940  15230  ....................  گلپایگان

  0  1  1  13442  14021  27463  .........................  لنجان
  0  0  0  12337  13175  25512  .......................  مبارکه
  0  1  1  4070  3930  8000  ..........................  نایین

  0  2  2  12029  12879  24908  ...................  نجف آباد
  0  0  0  4926  5434  10360  ...........................  نطنز
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  1395و  1390هاي  تراکم نسبی جمعیت به تفکیک شهرستان در سال - 11

  )1(مساحت   نام شهرستان
  1395  1390  (کیلومتر مربع)

  48  46  107019  ...............................................  کل   
  17  16  6101  ............................................ آران و بیدگل

  3  3  12591  ....................................................  اردستان
  143  138  15706  ......................................................  اصفهان
  63  56  1953  ........................................................  برخوار

  24  26  995  .................................... بویین و میاندشت
  42  41  1690  ...........................................  تیران و کرون

  27  28  1192  ......................................................  چادگان
  1817  1771  176  .............................................  خمینی شهر

  34  34  958  .....................................................  خوانسار
  2  2  10983  ..........................................  خور و بیابانک

  24  24  1426  .......................................................  دهاقان
  14  12  5274  .......................................................  سمیرم

  47  39  5018  ...............................  شاهین شهر و میمه
  57  53  2796  .......................................................  شهرضا
  49  53  1009  ........................................................  فریدن

  17  18  2159  ................................................  فریدونشهر
  771  762  324  ...................................................  فالورجان

  83  74  4392  ........................................................  کاشان
  55  54  1634  ....................................................  گلپایگان

  224  210  1172  ........................................................  لنجان
  138  131  1094  .......................................................  مبارکه
  2  2  22570  ..........................................................  نایین

  134  126  2388  .................................................... نجف آباد
  13  12  3418  ...........................................................  نطنز

  می باشد.  1395)منظور، مساحت خاکی است و مقادیر اعالم شده مربوط به سال 1
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  1395تراکم نسبی جمعیت به تفکیک شهرستان در سال  -2
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  1395 و 1390هاي  نسبت جنسی به تفکیک شهرستان در سال -12

  1395  1390  نام شهرستان
  103  103  ...............................................................................  کل 

  103  103  ................................................................................  آران و بیدگل
  102  99  .........................................................................................  اردستان
  102  102  ...........................................................................................  اصفهان
  106  107  .............................................................................................  برخوار

  104  98  ........................................................................  بویین و میاندشت
  105  104  ...............................................................................  تیران و کرون

  104  100  ..........................................................................................  چادگان
  106  107  .................................................................................  خمینی شهر

  99  99  ..........................................................................................  خوانسار
  102  102  ................................................................................  خورو بیابانک

  104  103  ............................................................................................  دهاقان
  105  98  ............................................................................................  سمیرم

  100  100  ....................................................................  شاهین شهر و میمه
  104  104  ...........................................................................................  شهرضا
  106  102  .............................................................................................  فریدن

  104  98  .....................................................................................  فریدونشهر
  106  106  .......................................................................................  فالورجان

  103  103  ............................................................................................  کاشان
  104  103  ........................................................................................  گلپایگان

  103  104  .............................................................................................  لنجان
  105  109  ............................................................................................  مبارکه
  100  102  ...............................................................................................  نایین

  103  103  ........................................................................................  نجف آباد
  103  102  ................................................................................................  نطنز
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  1395نسبت جنسی به تفکیک شهرستان در سال - 3
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 1395و  1390هاي  میزان شهرنشینی به تفکیک شهرستان در سال - 13

  1395  1390  نام شهرستان

  0/88  4/85  ..............................................................................  کل  
  0/86  5/84  ................................................................................  آران و بیدگل

  0/66  6/65  .........................................................................................  اردستان
  2/94  8/93  ...........................................................................................  اصفهان
  0/93  0/93  .............................................................................................  برخوار

  2/56  7/55  ........................................................................  بویین و میاندشت
  1/42  8/39  ...............................................................................  تیران و کرون

  9/43  1/42  ..........................................................................................  چادگان
  5/98  7/98  .................................................................................  خمینی شهر

  2/66  8/65  ..........................................................................................  خوانسار
  9/72  0/77  ................................................................................  خورو بیابانک

  8/67  6/63  ............................................................................................  دهاقان
  2/48  2/53  ............................................................................................  سمیرم

  1/94  2/93  ....................................................................  شاهین شهر و میمه
  9/88  9/86  ...........................................................................................  شهرضا
  0/49  3/45  .............................................................................................  فریدن

  2/53  5/50  .....................................................................................  فریدونشهر
  0/67  5/65  .......................................................................................  فالورجان

  8/89  9/90  ............................................................................................  کاشان
  1/83  8/80  ........................................................................................  گلپایگان

  6/89  9/87  .............................................................................................  لنجان
  0/83  1/80  ............................................................................................  مبارکه
  6/79  9/75  ...............................................................................................  نایین

  2/92  0/92  ...............................................................................نجف آباد  .........
  4/76  4/73  ................................................................................................  نطنز
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  1395میزان شهرنشینی به تفکیک شهرستان در سال -4  
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  1395و  1390هاي  متوسط بعد خانوار به تفکیک شهرستان در سال تعداد خانوار و -14

  نام شهرستان
1390  1395  

  بعد خانوار  خانوار  بعد خانوار  خانوار
  2/3  1607482  4/3  1454826  ........................کل ..    

  2/3 32050  4/3 28909  ..................  آران و بیدگل
  0/3 14140  2/3 12957  ...........................  اردستان
  2/3 707870  3/3 658052  .............................  اصفهان
  3/3 37623  5/3 31571  ...............................  برخوار

  0/3 8026  5/3 7532  ............ میاندشتبویین و 
  2/3 22704  3/3 21047  ................... تیران و کرون

  3/3 9833  6/3 9477  .............................. چادگان
  3/3 98269  4/3 90735  ..................... خمینی شهر

  0/3 10923  2/3 10209  .............................. خوانسار
  1/3 6420  3/3 5434  ................... خور و بیابانک

  1/3 11118  3/3 10610  ............................... دهاقان
  3/3 22530  6/3 18087  ............................... سمیرم

  2/3 73981  4/3 58197  ........ شاهین شهر و میمه
  1/3 50983  4/3 44616  ............................... شهرضا
  2/3 15547  5/3 15255  ................................ فریدن

  3/3 10688  6/3 10672  ........................ فریدونشهر
  2/3 77213  4/3 71819  ........................... فالورجان

  2/3 112258  4/3 95314  ................................ کاشان
  0/3 30419  1/3 28207  ............................ گلپایگان

  2/3 81101  5/3 71054  ................................. لنجان
  2/3 46936  5/3 41528  ................................ مبارکه
  9/2 13378  1/3 12142  .................................. نایین

  2/3 98513  4/3 87514  ........................... نجف آباد
  9/2 14959  0/3 13888  ................................... نطنز
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  1395خانوارهاي معمولی و گروهی بر حسب تعداد افراد خانوار به تفکیک شهرستان در سال  -15

نفر و  5  نفر 4  نفر 3  نفر 2  ا نفر  جمع  نام شهرستان
  بیش تر

  175503  456102  486926  354820  133655  1607006  .......................  کل   
  3877  9360  9745  6611  2449 32042  .............  آران و بیدگل

  1499  3481  3703  3452  1993  14128  .......................  اردستان
  71708  201721  218081  156393  59846  707749  ........................  اصفهان
  4758  11074  11449  7594  2748  37623  ..........................  برخوار

  887  1968  2111  2037  1017  8020  ......  بویین و میاندشت
  2652  6461  6443  5294  1852  22702  .............  تیران و کرون

  1589  2680  2641  2103  814  9827  ........................  چادگان
  11113  29367  29987  20671  7109  98247  ...............  خمینی شهر

  898  2599  3049  2892  1467  10905  ........................  خوانسار
  857  1538  1645  1594  777  6411  .............  خور و بیابانک

  1216  3007  3303  2534  1056  11116  .........................  دهاقان
  3341  6223  6441  4825  1679  22509  .........................  سمیرم

  8296  20387  22921  16276  6044  73924  ... شاهین شهر و میمه
  4887  13848  15896  11910  4425  50966  .........................  شهرضا
  1936  4385  4248  3640  1329  15538  ..........................  فریدن

  1712  2971  2881  2428  688  10680  ..................  فریدونشهر
  9410  22180  23683  16746  5185  77204  .....................  فالورجان

  13020  31161  33354  25201  9461  112197  ..........................  کاشان
  2093  7554  9527  7763  3462  30399  ......................  گلپایگان

  10119  23804  24483  16810  5869  81085  ...........................  لنجان
  5061  13963  14702  10047  3158  46931  ..........................  مبارکه
  1090  3286  3875  3379  1736  13366  ............................  نایین

  12205  29216  28658  20928  7482  98489  .....................  نجف آباد
  1279  3868  4100  3692  2009  14948  .............................  نطنز
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 1395خانوارهاي معمولی و گروهی بر حسب تعداد افراد خانوار به تفکیک شهرستان در سال  -15
  (دنباله)

نفر و  5  نفر 4  نفر 3  نفر 2  ا نفر  جمع  نام شهرستان
  بیش تر

  152095  403744  432761  308847  113809  1411256  ..........  نقاط شهري  
  3358  8088  8368  5660  2025 27499  ..............  آران و بیدگل

  957  2454  2631  1975  897  8914  .......................  اردستان
  67256  189798  205782  147246  56636  666718  .........................  اصفهان
  4398  10321  10733  6988  2488  34928  ...........................  برخوار

  444  1177  1262  1089  417  4389  ......  بویین و میاندشت
  1030  2772  2837  2211  704  9554  .............  تیران و کرون

  643  1221  1203  900  306  4273  ........................  چادگان
  10936  28889  29582  20409  6995  96811  ...............  خمینی شهر

  546  1734  1998  1819  980  7077  ........................  خوانسار
  681  1117  1193  1105  493  4589  .............  خور و بیابانک

  778  2084  2297  1687  679  7525  ..........................  دهاقان
  1352  3192  3289  2385  839  11057  ..........................  سمیرم

  7790  19233  21802  15141  5461  69427  ... شاهین شهر و میمه
  4210  12540  14542  10665  3757  45714  .........................  شهرضا
  964  2249  2045  1489  510  7257  ...........................  فریدن

  624  1735  1805  1393  366  5923  ...................  فریدونشهر
  6418  14791  15797  11107  3323  51436  .....................  فالورجان

  11798  28120  30241  21736  7623  99518  ..........................  کاشان
  1739  6423  8065  6189  2534  24950  ......................  گلپایگان

  8961  21283  22148  15121  5050  72563  ...........................  لنجان
  4184  11642  12295  8247  2582  38950  ..........................  مبارکه
  875  2765  3194  2379  1069  10282  .............................  نایین

  11178  27009  26412  19328  6896  90823  .....................  نجف آباد
  975  3107  3240  2578  1179  11079  ..............................  نطنز
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 1395خانوارهاي معمولی و گروهی بر حسب تعداد افراد خانوار به تفکیک شهرستان در سال  -15
  (دنباله)

نفر و  5  نفر 4  نفر 3  نفر 2  ا نفر  جمع  شهرستاننام 
  بیش تر

  23381  52334  54132  45932  19814  195593  ...... نقاط روستایی   
  519  1272  1377  951  424 4543  ..............  آران و بیدگل

  542  1027  1072  1477  1096  5214  ........................  اردستان
  4452  11923  12299  9144  3195  41013  .........................  اصفهان
  360  753  716  606  260  2695  ...........................  برخوار

  443  791  849  948  600  3631  .......  بویین و میاندشت
  1622  3689  3606  3082  1148  13147  ..............  تیران و کرون

  946  1459  1438  1203  508  5554  .........................  چادگان
  177  478  405  262  114  1436  ................  خمینی شهر

  352  865  1051  1073  487  3828  .........................  خوانسار
  176  421  452  489  284  1822  .............  خور و بیابانک

  438  923  1006  847  377  3591  ..........................  دهاقان
  1971  3011  3123  2405  834  11344  ..........................  سمیرم

  506  1154  1119  1133  583  4495  .... شاهین شهر و میمه
  676  1308  1354  1245  668  5251  ..........................  شهرضا
  964  2132  2199  2151  819  8265  ...........................  فریدن

  1088  1236  1076  1035  322  4757  ...................  فریدونشهر
  2992  7389  7886  5639  1862  25768  ......................  فالورجان

  1222  3041  3113  3465  1835  12676  ...........................  کاشان
  354  1131  1462  1574  924  5445  .......................  گلپایگان

  1158  2521  2335  1689  818  8521  ............................  لنجان
  877  2321  2407  1800  576  7981  ...........................  مبارکه
  215  521  681  1000  666  3083  .............................  نایین

  1027  2207  2246  1600  584  7664  ......................  نجف آباد
  304  761  860  1114  830  3869  ..............................  نطنز
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خانوارهاي معمولی و گروهی ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی به تفکیک نحوه تصرف محل  -16
  1395و  1390هاي  سکونت در سال

  1395  1390  نحوه تصرف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0/100  1591769  0/100  1453121  ............................................ کل   

  5/61  979319  7/62  910473  ...........  ملکی عرصه و اعیان یا اعیان

  2/29  464029  2/25  366579  .................... ...........  رهن یا استیجاري

  2/9  146596  6/11  168844  .......................................................  سایر

  1/0  1825  5/0  7225  ............................................  اظهارنشده

  0/100  1401114  0/100  1242600  .........................................  شهري

  2/59  829859  2/60  748348  ...........  ملکی عرصه و اعیان یا اعیان

  3/31  438826  7/27  344523  ...............................  رهن یا استیجاري

  3/9  130817  6/11  144011  .......................................................  سایر

  1/0  1612  5/0  5718  ............................................  اظهارنشده

  0/100  190655  0/100  210521  .....................................  روستایی

  4/78  149460  0/77  162125  ...........  ملکی عرصه و اعیان یا اعیان

  2/13  25203  5/10  22056  ...............................  رهن یا استیجاري

  3/8  15779  8/11  24833  .......................................................  سایر

  1/0  213  7/0  1507  ...........................................  اظهار نشده
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خانوارهاي معمولی و گروهی ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی به تفکیک نحوه  توزیع نسبی- 5
  1395تصرف محل سکونت در سال 

  
  

به در نقاط شهري خانوارهاي معمولی و گروهی ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی  توزیع نسبی - 6
  1395تفکیک نحوه تصرف محل سکونت در سال 

  

61,52مالک؛ 

29,15مستاجر؛  
9,21سایر؛   0,11اظهار نشده؛ 

59,23مالک؛ 
31,32مستاجر؛  

9,34سایر؛   0,12اظهار نشده؛ 
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در نقاط روستایی خانوارهاي معمولی و گروهی ساکن در واحدهاي مسکونی معمولی  توزیع نسبی -7
  1395به تفکیک نحوه تصرف محل سکونت در سال 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

78,39مالک؛ 

13,22مستاجر؛  
8,28سایر؛   0,11اظهار نشده؛ 
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میانگین سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  -17
1395  

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  9/32  7/32  8/32  .............................  کل  
  6/31  4/31  5/31  ....................  آران و بیدگل

  0/37  1/35  0/36  ..............................  اردستان
  5/33  5/33  5/33  ...............................  اصفهان
  3/30  6/30  5/30  .................................  برخوار

  2/37  2/35  2/36  ............  بویین و میاندشت
  5/32  8/31  1/32  ....................  تیران و کرون

  3/32  7/31  0/32  ...............................  چادگان
  1/31  2/31  1/31  ......................  خمینی شهر

  9/36  8/35  4/36  ..............................  خوانسار
  8/33  8/31  8/32  ...................  خور و بیابانک

  5/34  3/33  9/33  ................................  دهاقان
  8/32  2/32  5/32  ................................  سمیرم

  3/33  9/32  1/33  .......... شاهین شهر و میمه
  4/33  7/32  1/33  ................................  شهرضا
  3/33  4/32  8/32  .................................  فریدن

  6/32  9/31  2/32  .........................  فریدونشهر
  1/31  4/31  3/31  ............................  فالورجان

  4/32  3/32  3/32  .................................  کاشان
  5/35  4/34  9/34    .............................  گلپایگان

  7/31  0/32  8/31  .................................  لنجان
  8/31  9/31  9/31  ................................  مبارکه
  9/35  4/34  2/35  ...................................  نایین

  5/31  3/31  4/31  ............................  نجف آباد
  2/34  5/33  8/33  ....................................  نطنز
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میانگین سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  -17
  (دنباله) 1395

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  8/32  7/32  8/32  .............. نقاط شهري   
  5/31  4/31  5/31    ..................... آران و بیدگل

  9/34  6/33  3/34  .............................. اردستان
  6/33  6/33  6/33  ................................ اصفهان
  3/30  6/30  5/30  .................................. برخوار

  7/34  3/34  5/34  ............. بویین و میاندشت
  0/32  5/31  8/31  ..................... تیران و کرون

  7/31  7/31  7/31  ............................... چادگان
  1/31  2/31  2/31  ....................... خمینی شهر

  1/36  6/35  9/35  ............................... خوانسار
  5/32  6/30  6/31  .................... خور و بیابانک

  0/34  0/33  5/33  ................................. دهاقان
  3/33  9/32  1/33  ................................. سمیرم

  1/33  8/32  0/33  ......... شاهین شهر و میمه
  2/33  9/32  1/33  ................................. شهرضا
  5/31  4/31  4/31  .................................. فریدن

  2/32  0/32  1/32  .......................... فریدونشهر
  9/30  3/31  1/31  ............................ فالورجان

  9/31  9/31  9/31  .................................. کاشان
  5/34  7/33  1/34  .............................. گلپایگان

  6/31  0/32  8/31  .................................. لنجان
  8/31  0/32  9/31  ................................. مبارکه
  8/33  1/33  5/33  .................................... نایین

  6/31  4/31  5/31  ............................. نجف آباد
  7/32  3/32  5/32  ..................................... نطنز
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میانگین سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  -17
  (دنباله) 1395

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  5/33  5/32  0/33  ......... نقاط روستایی    
  2/32  4/31  8/31    ..................... آران و بیدگل

  0/41  9/37  4/39  .............................. اردستان
  2/31  1/31  2/31  ................................ اصفهان
  1/30  9/29  9/29  .................................. برخوار

  4/40  3/36  3/38  ............. بویین و میاندشت
  8/32  9/31  4/32  ..................... تیران و کرون

  8/32  7/31  2/32  ............................... چادگان
  0/28  6/28  3/28  ...................... خمینی شهر

  5/38  2/36  3/37  ............................... خوانسار
  4/37  0/35  2/36  .................... خور و بیابانک

  7/35  0/34  8/34  ................................. دهاقان
  3/32  5/31  9/31  ................................. سمیرم

  2/36  6/34  3/35  ......... شاهین شهر و میمه
  1/35  4/31  0/33  ................................. شهرضا
  1/35  4/33  2/34  .................................. فریدن

  1/33  7/31  4/32  .......................... فریدونشهر
  7/31  8/31  7/31  ............................ فالورجان

  5/36  5/35  0/36  .................................. کاشان
  4/40  8/37  0/39  ............................. گلپایگان

  6/32  9/31  3/23  .................................. لنجان
  8/31  7/31  8/31  ................................. مبارکه
  8/43  7/39  8/41  .................................... نایین

  7/30  9/29  3/30  ............................. نجف آباد
  2/39  3/37  2/38  ..................................... نطنز
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میانه سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  - 18
1395  

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  1/31  1/31  1/31  .............................. کل
  7/29  9/29  8/29    ..................... آران و بیدگل

  1/34  9/31  9/32  .............................. اردستان
  8/31  9/31  8/31  ................................ اصفهان
  1/29  8/29  4/29  .................................. برخوار

  0/35  5/31  2/33  ............. بویین و میاندشت
  6/30  1/30  4/30  ..................... تیران و کرون

  9/29  0/29  4/29  ............................... چادگان
  7/29  0/30  9/29  ....................... خمینی شهر

  5/33  5/32  1/33  ............................... خوانسار
  1/30  4/29  2/30  .................... خور و بیابانک

  4/32  4/31  8/31  ................................. دهاقان
  6/30  9/29  2/30  ................................. سمیرم

  4/31  3/31  3/31  ......... شاهین شهر و میمه
  5/31  9/30  2/31  ................................. شهرضا
  2/31  0/30  6/30  .................................. فریدن

  5/30  0/29  7/29  .......................... فریدونشهر
  6/29  2/30  9/29  ............................ فالورجان

  1/30  3/30  2/30  .................................. کاشان
  9/32  2/32  5/32  .............................. گلپایگان

  3/30  7/30  5/30  .................................. لنجان
  2/30  6/30  4/30  ................................. مبارکه
  0/33  2/32  6/32  .................................... نایین

  1/30  0/30  1/30  ............................. نجف آباد
  6/31  4/31  5/31  ..................................... نطنز
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میانه سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  - 18
  (دنباله) 1395

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  1/31  2/31  2/31  ................. نقاط شهري
  7/29  0/30  8/29    ..................... آران و بیدگل

  4/32  4/31  8/31  .............................. اردستان
  9/31  0/32  0/32  ................................ اصفهان
  1/29  9/29  5/29  .................................. برخوار

  0/33  6/31  3/32  ............. بویین و میاندشت
  5/30  5/30  5/30  ..................... تیران و کرون

  7/29  6/29  6/29  ............................... چادگان
  7/29  1/30  9/29  ...................... خمینی شهر

  7/32  3/32  5/32  ............................... خوانسار
  9/29  6/28  2/29  .................... خور و بیابانک

  9/31  4/31  6/31  ................................. دهاقان
  2/31  8/30  0/31  ................................. سمیرم

  3/31  3/31  3/31  ......... شاهین شهر و میمه
  4/31  4/31  4/31  ................................. شهرضا
  0/30  0/30  0/30  .................................. فریدن

  8/30  1/30  4/30  .......................... فریدونشهر
  4/29  0/30  7/29  ............................ فالورجان

  8/29  1/30  9/29  .................................. کاشان
  1/32  8/31  0/32  ............................. گلپایگان

  3/30  8/30  5/30  .................................. لنجان
  2/30  7/30  5/30  ................................. مبارکه
  5/31  6/31  6/31  .................................... نایین

  2/30  1/30  2/30  ............................. نجف آباد
  6/30  7/30  6/30  ..................................... نطنز
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میانه سنی جمعیت به تفکیک شهرستان بر حسب جنس و نقاط شهري و روستایی در سال  - 18
  (دنباله) 1395

  زن  مرد  مرد و زن  نام شهرستان

  0/31  2/30  6/30  .............. نقاط روستایی
  9/29  4/29  7/29    ..................... آران و بیدگل

  7/37  7/33  0/36  .............................. اردستان
  6/29  0/30  8/29  ................................ اصفهان
  6/28  4/28  5/28  .................................. برخوار

  7/38  3/31  6/34  ............. بویین و میاندشت
  6/30  9/29  2/30  ..................... تیران و کرون

  0/30  6/28  3/29  ............................... چادگان
  1/27  2/28  6/27  ...................... خمینی شهر

  7/35  1/33  3/34  ............................... خوانسار
  1/35  6/31  1/33  .................... خور و بیابانک

  7/33  4/31  5/32  ................................. دهاقان
  0/30  0/29  5/29  ................................. سمیرم

  6/33  0/32  7/32  ......... شاهین شهر و میمه
  8/31  6/27  7/28  ................................. شهرضا
  7/32  0/30  2/31  .................................. فریدن

  2/30  7/27  8/28  .......................... فریدونشهر
  0/30  3/30  2/30  ............................ فالورجان

  8/33  2/32  9/32  .................................. کاشان
  0/39  2/34  1/36  ............................. گلپایگان

  4/30  0/30  2/30  .................................. لنجان
  8/29  4/30  1/30  ................................. مبارکه
  4/42  5/35  9/37  .................................... نایین

  0/29  8/28  9/28  ............................. نجف آباد
  6/36  4/33  7/34  ..................................... نطنز
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 1395ها به تفکیک جنس در سال  ساله و بیشتر شهرستان 10وضعیت زناشویی جمعیت -19

  جمع  شهرستان

  حداقل یک بار ازدواج کرده

هرگز 
ازدواج 
  نکرده

اظهار 
داراي   جمع  نشده

  همسر

بی 
همسر 
بدلیل 
فوت 
  همسر

بی همسر 
بدلیل 
  طالق

اظهار 
  نشده

  673  728091  16  26106  19761  1429228  1475111  2203875  ................... مرد
  31  12575  0  293  487  29885  30665  43271  ........ آران وبیدگل

  0  5904  0  160  298  11836  12294  18198  ................ اردستان
  191  326010  5  13594  8185  626939  648723  974924  ................. اصفهان
  7  16003  1  394  440  34903  35738  51748  ................... برخوار

  2  3575  1  114  172  6740  7027  10604   بویین و میاندشت
  2  9100  0  182  273  20777  21232  30334  ...... تیران و کرون

  1  4607  0  100  167  8817  9084  13692  ................. چادگان
  33  45890  1  1283  1078  89333  91695  137618  ........ خمینی شهر

  3  4929  0  170  236  9002  9408  14340  ................ خوانسار
  6  2481  0  78  97  5484  5659  8146  ..... خور و بیابانک

  1  4803  0  110  149  9713  9972  14776  .................. دهاقان
  25  11980  0  191  269  19830  20290  32295  .................. سمیرم

  5  34411  0  1892  923  62825  65640  100056  . شاهین شهرومیمه
  18  23362  0  615  597  44709  45921  69301  .................. شهرضا
  2  7093  0  142  230  13995  14367  21462  ................... فریدن

  2  5030  0  81  152  9747  9980  15012  ........... فریدونشهر
  6  35122  0  927  730  70777  72434  107562  .............. فالورجان

  224  49477  6  1601  1798  101910  105315  155016  ................... کاشان
  10  12204  0  544  522  25979  27045  39259  ............... گلپایگان

  71  39539  0  1283  828  70923  73034  112644  .................... لنجان
  14  21060  2  504  474  42674  43654  64728  .................. مبارکه
  1  4946  0  212  229  11276  11717  16664  ..................... نایین

  11  42620  0  1448  1169  88185  90802  133433  .............. نجف آباد
  7  5370  0  188  258  12969  13415  18792  ...................... نطنز
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 (دنباله)1395ساله و بیشتر شهرستان ها به تفکیک جنس در سال 10وضعیت زناشویی جمعیت -19

  جمع  شهرستان

  حداقل یک بار ازدواج کرده
هرگز 
ازدواج 
  نکرده

اظهار 
داراي   جمع  نشده

  همسر

بی همسر 
بدلیل 
فوت 
  همسر

 بی
همسر 
بدلیل 
  طالق

اظهار 
  نشده

  527  511955  169  42799  162556  1428296  1633820  2146302  .................... زن
  5  8278  1  625  2724  30197  33547  41838  ........ آران وبیدگل

  2  3791  0  205  2144  11805  14154  17947  ................ اردستان
  80  241634  66  22724  71336  623217  717343  959057  ................. اصفهان

  2  9659  3  630  3481  34851  38965  48626  برخوار ...................
  15  2245  0  140  1188  6739  8067  10313  بویین و میاندشت 
  0  5512  0  324  2393  20630  23347  28859  تیران و کرون ......
  0  2925  0  126  1072  8928  10126  13051  چادگان .................
  3  28477  11  1882  9351  89370  100614  129096  خمینی شهر ........
  3  3782  0  228  1701  8984  10913  14697  خوانسار ................
  358  1549  2  151  863  5496  6512  8062  خور و بیابانک .....
  1  3102  0  169  1371  9787  11327  14429  دهاقان ..................
  37  8488  10  269  2311  19860  22450  30953  سمیرم ..................
  0  26360  2  3375  7544  63500  74421  100782  . شاهین شهرومیمه

  2  14917  9  992  5726  44662  51389  66309  شهرضا ..................

  1  4607  0  250  1588  13819  15657  20264  فریدن ...................

  1  3356  1  129  1178  9869  11177  14533  فریدونشهر ...........
  0  21525  0  1190  7114  71176  79480  101008  فالورجان ..............
  13  35901  38  2655  10732  101886  115311  151570  کاشان ...................
  0  7620  2  789  3597  25983  30371  37992  گلپایگان ...............
  0  27328  12  2205  7695  71860  81772  109137  لنجان ....................
  0  13767  1  756  4346  42923  48026  61793  مبارکه ..................
  2  3300  1  310  1844  11362  13517  16817  نایین .....................
  1  30235  9  2452  9514  88703  100678  130915  نجف آباد ..............
  1  3597  1  223  1743  12689  14656  18254  نطنز ......................
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  1395ها سال  ازدواج به تفکیک جنس در شهرستان میانگین سن در اولین - 20

  نقاط روستایی  نقاط شهري  جمع  نام شهرستان
  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  5/21  6/27  5/23  3/28  3/23  2/28  .....................کل  
  6/19  9/25  5/20  0/26  4/20  9/25  .......... آران وبیدگل

  4/22  3/28  9/22  3/28  7/22  3/28  .................. اردستان
  3/20  4/26  6/24  9/28  3/24  8/28  ................... اصفهان

  0/20  2/25  7/20  9/26  7/20  8/26  برخوار .....................
  9/23  7/29  4/23  9/28  6/23  2/29  میاندشت .بویین و 

  6/20  8/26  1/22  2/27  3/21  9/26  تیران و کرون ........
  8/21  5/27  8/21  8/27  9/21  6/27  چادگان ...................
  1/18  4/24  2/22  8/27  1/22  7/27  خمینی شهر ..........
  3/22  1/29  0/25  2/29  3/24  2/29  خوانسار ...................
  9/21  2/28  4/20  9/25  8/20  6/26  خور و بیابانک .......
  9/21  2/28  7/22  4/28  4/22  4/28  دهاقان ....................
  9/24  9/28  6/24  3/29  8/24  1/29  سمیرم ....................

  6/21  4/27  2/24  9/28  1/24  8/28  ... شاهین شهرومیمه
  1/22  4/29  0/23  0/28  9/22  3/28  شهرضا ....................
  0/22  9/27  0/23  1/28  5/22  0/28  فریدن .....................
  8/22  8/27  8/21  3/27  2/22  5/27  فریدونشهر .............
  5/21  9/27  7/21  8/27  7/21  8/27  فالورجان ................
  4/22  7/27  6/22  1/27  6/22  2/27  کاشان .....................
  9/21  4/29  5/22  0/28  4/22  2/28  گلپایگان .................
  5/22  0/29  6/23  0/29  5/23  0/29  لنجان ......................
  2/21  1/28  4/22  1/28  2/22  1/28  مبارکه ....................
  4/23  0/29  9/21  3/27  2/22  6/27  نایین .......................

  8/20  2/26  0/23  5/27  8/22  4/27  ................نجف آباد 
  2/22  3/27  8/21  1/26  8/21  4/26  نطنز ........................
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  1395 و 1390هاي  ساله استان در سال 10-49اروري کل زنان نرخ ب -21

  نرخ باروري
  1390  1395  

  .......................................  کل     
  

3/1  75/1  

  .......................................  نقاط شهري
  

26/1  71/1  

  ...................................  نقاط روستایی
  

58/1  05/2  

  

  

 1395در سال  ساله استان  10-49نرخ باروري کل زنان  -8

  
  

  

  

1.3 1.26
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1.75 1.71
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کل نقاط شهري نقاط روستایی

1390 1395
درصد
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هاي  ها در سال ساله به تفکیک نقاط شهري و روستایی شهرستان 10-49نرخ باروري کل زنان - 22
  1395و   1390

  نام شهرستان
1390  1395  

نقاط   کل
  شهري

نقاط 
نقاط   کل  روستایی

  شهري
نقاط 

  روستایی
  05/2  71/1  75/1  58/1  26/1  30/1  ....................... کل

  23/2  06/2  09/2  77/1  64/1  66/1  .......... آران و بیدگل
  03/2  92/1  96/1  35/1  43/1  42/1  .................... اردستان
  31/2  53/1  57/1  60/1  11/1  15/1  ..................... اصفهان
  10/2  14/2  14/2  74/1  51/1  54/1  ....................... برخوار

  71/1  80/1  77/1  ...  ...  ...  .. بویین و میاندشت
  09/2  31/2  19/2  87/1  50/1  72/1  .......... تیران و کرون

  49/2  39/2  45/2  82/1  69/1  76/1  ..................... چادگان
  88/2  94/1  96/1  76/1  43/1  44/1  ............ حمینی شهر

  50/1  36/1  39/1  29/1  21/1  24/1  .................... خوانسار
  15/2  99/2  78/2  35/1  98/1  86/1  ......... خور و بیابانک

  94/1  94/1  94/1  22/1  39/1  32/1  ...................... دهاقان
  64/1  39/1  52/1  55/1  08/1  30/1  ...................... سمیرم

  31/2  60/1  63/1  70/1  16/1  19/1   شاهین شهر و میمه
  88/1  73/1  74/1  91/1  37/1  43/1  ...................... شهرضا
  88/1  98/1  92/1  55/1  31/1  43/1  ....................... فریدن

  09/2  21/2  16/2  88/1  67/1  77/1  ............... فریدونشهر
  92/1  94/1  93/1  38/1  38/1  38/1  .................. فالورجان

  69/1  82/1  81/1  52/1  45/1  46/1  ....................... کاشان
  61/1  69/1  68/1  35/1  29/1  30/1  ................... گلپایگان

  99/1  68/1  71/1  51/1  19/1  23/1  ....................... لنجان
  04/2  75/1  80/1  51/1  43/1  44/1  ...................... مبارکه
  94/1  06/2  04/2  05/1  39/1  32/1  ......................... نایین

  52/2  06/2  10/2  83/1  49/1  52/1  .................. نجف آباد
  74/1  95/1  91/1  16/1  32/1  28/1  .......................... نطنز
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تر و جمعیت باسواد بر حسب جنس به تفکیک نقاط شهري و روستایی در  ساله و بیش 6جمعیت  -23
  1395و  1390هاي  سال

  جمعیت باسواد  ساله و بیش تر 6جمعیت   سال
  زن  مرد  مرد و زن  زن  مرد  مرد و زن

              )1(کل 
1390  ...............  4450808  2256253  2194555  3906501  2046546  1859955  
1395  ...............  4643498  2354424  2289074  4175845  2181403  1994442  

              شهري
1390  ...............  3807956  1925234  1882722  3397154  1769132  1628022  
1395  ...............  4092532  2069613  2022919  3723478  1933488  1789990  

              روستایی
1390  ...............  642756  330974  311782  509294  277383  231911  
1395  ...............  550541  284594  265947  452139  247775  204364  

  )جمعیت غیرساکن در جمعیت کل  استان منظور شده است.1

  

1395و  1390استان  کل در تر باسواد بر حسب جنس  ساله و بیش 6 جمعیتتوزیع نسبی  -9  
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  1395و 1390تر باسواد بر حسب جنس در نقاط شهري استان  ساله و بیش 6جمعیت توزیع نسبی  -10

  
 

و  1390تر باسواد بر حسب جنس در نقاط روستایی استان  ساله و بیش 6جمعیت توزیع نسبی  - 11
1395 
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تر بر حسب نقاط شهري و روستایی به تفکیک  ساله و بیش 6سوادي در جمعیت بامیزان  -24
 1395 و 1390هاي  شهرستان در سال

  نام شهرستان
  روستایی  شهري  کل

1390  1395  1390  1395  1390  1395  
  16/82  78/67  00/91  89/09  94/89  87/77  ............................مرد و زن    

  26/86  83/62  76/87  85/42  55/87  85/14  .................................. آران و بیدگل
  23/73  67/73  24/88  86/17  06/83  79/75  ..........................................  اردستان
  85/83  80/40  31/92  90/46  83/91  89/85  ...........................................  اصفهان
  48/82  77/56  79/86  84/31  49/86  83/84  ............................................  برخوار

  85/68  64/45  40/85  82/78  12/78  74/60  بویین و میاندشت  ........................
  88/83  81/48  44/89  86/98  23/86  83/67  ................................  تیران و کرون

  23/75  73/87  81/83  83/20  02/79  77/80  ...........................................  چادگان
  34/89  89/06  02/89  87/25  02/89  87/27  ..................................  خمینی شهر

  60/76  71/87  84/88  86/22  73/84  81/31  ..........................................  خوانسار
  99/84  77/57  41/88  87/17  46/87  84/89  ...............................  خور و بیابانک

  85/81  80/34  63/85  83/95  40/84  82/63  ............................................  دهاقان
  98/79  76/09  81/84  82/86  19/82  79/69  ............................................  سمیرم

  47/81  80/44  85/93  91/98  12/93  91/19  .....................  شاهین شهر و میمه
  37/80  76/10  88/89  87/67  83/88  86/16  ............................................  شهرضا
  09/74  75/42  64/88  87/30  19/81  80/79  .............................................  فریدن

  76/71  70/47  12/87  85/32  95/79  77/99  .....................................  فریدونشهر
  64/86  83/71  30/87  84/89  08/87  84/49  ........................................  فالورجان

  22/83  74/53  99/89  87/82  29/89  86/59  .............................................  کاشان
  08/75  71/41  85/88  87/20  47/86  84/13  .........................................  گلپایگان

  58/87  85/65  73/91  90/19  30/91  89/65  ..............................................  لنجان
  07/85  77/30  36/90  89/35  47/89  86/95  .............................................  مبارکه
  96/74  73/68  20/91  89/47  81/87  85/58  ...............................................  نایین

  19/86  83/72  98/90  89/21  61/90  88/78  ........................................  نجف آباد
  34/83  75/80  41/89  85/57  94/87  82/91  ................................................  نطنز
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تر بر حسب نقاط شهري و روستایی به تفکیک  ساله و بیش 6سوادي در جمعیت میزان با -24
 (دنباله) 1395 و 1390هاي  شهرستان در سال

  نام شهرستان
  روستایی  شهري  کل

1390  1395  1390  1395  1390  1395  
  87/11  83/50  93/44  91/77  92/67  90/71  مرد ....................................   

  89/60  87/01  90/56  88/71  90/42  88/44  .................................. آران و بیدگل
  81/07  75/32  92/28  90/27  88/39  85/05  ..........................................  اردستان
  87/56  84/21  94/29  92/64  93/90  92/11  ...........................................  اصفهان
  84/93  78/86  89/25  87/13  88/94  86/52  ............................................  برخوار

  79/64  73/17  89/88  87/51  85/29  81/06  بویین و میاندشت  ........................
  88/73  86/07  92/68  90/53  90/37  87/84  ................................  تیران و کرون

  82/24  80/97  88/13  87/72  84/82  83/81  ...........................................  چادگان
  92/31  91/54  91/62  90/17  91/63  90/19  ..................................  خمینی شهر

  82/90  78/65  92/60  90/64  89/22  86/45  ..........................................  خوانسار
  91/39  86/43  93/93  93/31  93/21  91/64  ...............................  خور و بیابانک

  88/07  86/11  90/41  89/33  89/65  88/17  ............................................  دهاقان
  86/15  82/62  90/50  88/84  88/15  85/98  ............................................  سمیرم

  84/78  83/76  95/72  94/29  95/04  93/55  .....................  شاهین شهر و میمه
  87/25  82/40  93/88  91/92  93/07  90/57  ............................................  شهرضا
  80/79  81/92  92/13  90/21  86/31  85/74  .............................................  فریدن

  80/24  78/03  92/75  91/16  86/90  84/74  .....................................  فریدونشهر
  90/00  87/47  90/28  88/05  90/18  87/85  ........................................  فالورجان

  87/80  80/10  92/72  90/71  92/20  89/73  .............................................  کاشان
  83/15  77/72  92/72  91/45  91/03  88/72  .........................................  گلپایگان

  92/23  90/24  94/32  92/99  94/10  92/66  ..............................................  لنجان
  89/04  78/29  93/31  92/57  92/58  89/46  .............................................  مبارکه
  83/81  80/77  95/00  92/89  92/71  90/03  ...............................................  نایین

  89/82  87/83  93/25  91/67  92/99  91/36  ........................................  نجف آباد
  88/45  82/12  93/10  89/45  91/94  87/44  ................................................  نطنز
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نقاط شهري و روستایی به تفکیک  تر بر حسب ساله و بیش 6سوادي در جمعیت میزان با -24
 (دنباله) 1395 و 1390هاي  شهرستان در سال

  نام شهرستان
  روستایی  شهري  کل

1390  1395  1390  1395  1390  1395  
  76/84  73/54  88/49  86/35  87/13  84/75  ...........................زن ............   

  82/49  79/90  84/88  82/09  84/56  81/76  .................................. آران و بیدگل
  65/15  60/17  84/13  82/14  77/60  74/52  ..........................................  اردستان
  79/86  76/23  90/29  88/24  89/72  87/54  ...........................................  اصفهان
  79/70  76/07  84/18  81/33  83/88  80/97  ............................................  برخوار

  57/32  55/83  80/92  78/23  70/73  68/32  بویین و میاندشت  ........................
  78/68  76/70  86/10  83/30  81/85  79/33  ................................  تیران و کرون

  67/82  66/74  79/37  78/70  72/96  71/79  ...........................................  چادگان
  86/13  86/40  86/25  84/14  86/24  84/16  ..................................  خمینی شهر

  69/91  64/90  85/26  81/96  80/30  76/23  ..........................................  خوانسار
  78/19  68/14  82/90  81/00  81/62  78/01  ...............................  خور و بیابانک

  75/54  74/60  80/68  78/38  79/00  76/98  ............................................  دهاقان
  73/45  69/94  78/91  76/87  75/95  73/56  ............................................  سمیرم

  77/81  76/99  91/99  89/67  91/20  88/83  .....................  شاهین شهر و میمه
  71/45  68/28  85/80  83/37  84/38  81/59  ............................................  شهرضا
  66/96  69/10  84/95  84/25  75/74  75/81  .............................................  فریدن

  62/92  63/25  81/29  79/52  72/74  71/41  .....................................  فریدونشهر
  83/05  79/69  84/12  81/55  83/77  80/91  ........................................  فالورجان

  78/33  68/85  87/19  84/83  86/29  83/35  .............................................  کاشان
  66/27  64/60  84/88  82/85  81/76  79/38  .........................................  گلپایگان

  82/70  80/87  89/05  87/28  88/40  86/51  ..............................................  لنجان
  80/82  75/98  87/27  85/99  86/19  84/20  .............................................  مبارکه
  66/47  67/05  87/37  85/91  82/91  81/07  ...............................................  نایین

  82/32  79/34  88/65  86/69  88/18  86/13  ........................................  نجف آباد
  77/70  69/22  85/68  81/64  83/82  78/30  ................................................  نطنز
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تر بر حسب نقاط شهري و روستایی به تفکیک  ساله و بیش 6سوادي در جمعیت میزان با - 5
1395شهرستان در سال 
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  1395سال  درها  شهرستانبه تفکیک جنس در وضع فعالیت  -25

 10جمعیت   نام شهرستان
  اظهارنشده  غیرفعال  بیکار  شاغل  ساله و بیش تر

  15785  2638870  215134  1480388  4350177  ............  مرد و زن    
  97  50548  2048  32416  85109  ................  آران وبیدگل

  2  22152  1455  12536  36145  ........................  اردستان
  11820  1170626  100483  651052  1933981  ........................  اصفهان
  31  59024  2936  38383  100374  ...........................  برخوار

  2  12578  1019  7318  20917  ......  بویین و میاندشت
  4  34870  1977  22342  59193  ..............  تیران و کرون

  2  15504  1391  9846  26743  .........................  چادگان
  521  163455  13211  89527  266714  ................  خمینی شهر

  39  18352  1731  8915  29037  ........................  خوانسار
  9  10212  521  5466  16208  .............  خور و بیابانک

  0  18002  1289  9914  29205  ..........................  دهاقان
  106  36094  3649  23399  63248  ..........................  سمیرم

  13  122926  13537  64362  200838  ......شاهین شهر و میمه
  314  81713  5243  48340  135610 ..........................  شهرضا
  363  24672  2347  14344  41726  ...........................  فریدن

  5  17658  1552  10330  29545  ...................  فریدونشهر
  15  125629  10377  72549  208570  ......................  فالورجان

  1290  190249  8935  106112  306586  ..........................  کاشان
  391  46653  3793  26414  77251  .......................  گلپایگان

  635  136181  15369  69596  221781  ............................  لنجان
  33  77741  6214  42533  126521  ...........................  مبارکه
  4  20813  1376  11288  33481  .............................  نایین

  78  161260  13708  89302  264348  ......................  نجف آباد
  11  21958  973  14104  37046  ..............................  نطنز
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  (دنباله) 1395سال  ها در شهرستانبه تفکیک جنس در وضع فعالیت  -25

 10جمعیت   نام شهرستان
  اظهارنشده  غیرفعال  بیکار  شاغل  ساله و بیش تر

  14661  749459  158404  1281351  2203875  .....................  مرد    
  58  13992  1461  27760  43271  ................  آران وبیدگل

  0  6587  1019  10592  18198  ........................  اردستان
  11294  342508  69909  551213  974924  .........................  اصفهان
  18  14410  2546  34774  51748  ...........................  برخوار

  1  3165  805  6633  10604  ........ بویین و میاندشت
  2  8304  1590  20438  30334  ..............  تیران و کرون

  1  3710  1151  8830  13692  .........................  چادگان
  477  44212  11245  81684  137618  ................  خمینی شهر

  34  4995  1390  7921  14340  .........................  خوانسار
  7  2923  414  4802  8146  ..............  خور و بیابانک

  0  4684  1149  8943  14776  ............................ دهاقان
  52  8938  2733  20572  32295  ..........................  سمیرم

  6  36963  8897  54190  100056  .... شاهین شهر و میمه
  305  22194  4196  42606  69301 ..........................  شهرضا
  362  6285  1927  12888  21462  ...........................  فریدن

  3  4520  1253  9236  15012  ...................  فریدونشهر
  9  32575  8807  66171  107562  ......................  فالورجان

  1096  56085  6053  91782  155016  ...........................  کاشان
  377  13215  2776  22891  39259  .......................  گلپایگان

  460  39443  11548  61193  112644  ............................  لنجان
  20  21609  5084  38015  64728  ...........................  مبارکه
  2  6171  974  9517  16664  .............................  نایین

  68  45088  10799  77478  133433  ......................  نجف آباد
  9  6883  678  11222  18792  ..............................  نطنز
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  (دنباله) 1395سال  ها در شهرستانبه تفکیک جنس در وضع فعالیت  -25

 10جمعیت   نام شهرستان
  اظهارنشده  غیرفعال  بیکار  شاغل  ساله و بیش تر

  1124  1889411  56730  199037  2146302  ........................  زن   
  39  36556  587  4656  41838  ................  آران وبیدگل

  2  15565  436  1944  17947  ........................  اردستان
  526  828118  30574  99839  959057  ..........................  اصفهان
  13  44614  390  3609  48626  ............................  برخوار

  1  9413  214  685  10313  .......  بویین و میاندشت
  2  26566  387  1904  28859  ..............  تیران و کرون

  1  11794  240  1016  13051  .........................  چادگان
  44  119243  1966  7843  129096  ................  خمینی شهر

  5  13357  341  994  14697  .........................  خوانسار
  2  7289  107  664  8062  ..............  خور و بیابانک

  0  13318  140  971  14429  ...........................  دهاقان
  54  27156  916  2827  30953  ...........................  سمیرم

  7  85963  4640  10172  100782  .... شاهین شهر و میمه
  9  59519  1047  5734  66309 ..........................  شهرضا
  1  18387  420  1456  20264  ............................  فریدن

  2  13138  299  1094  14533  ....................  فریدونشهر
  6  93054  1570  6378  101008  ......................  فالورجان

  194  134164  2882  14330  151570  ...........................  کاشان
  14  33438  1017  3523  37992  .......................  گلپایگان

  175  96738  3821  8403  109137  ............................  لنجان
  13  56132  1130  4518  61793  ...........................  مبارکه
  2  14642  402  1771  16817  ..............................  نایین

  10  116172  2909  11824  130915  ......................  نجف آباد
  2  15075  295  2882  18254  ...............................  نطنز
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  1395و  1390هاي  تغییرات واحدهاي مسکونی معمولی در سال - 26

واحدهاي مسکونی   سال
  )1(معمولی

  )2( افزایش دوره

  نسبی  مطلق
  (درصد)

        کل
1390  ........................................  1383901  264990  68/23  
1395  ........................................  1560430  176529  76/12  

        نقاط شهري
1390  ........................................  1186881  246196  17/26  
1395  ........................................  1375379  188498  15/88  

        نقاط روستایی
1390  ........................................  197020  18797  55/10  
1395  ........................................  185051  -11969  -6/08  

  )اطالع مربوط به تعداد واحدهاي مسکونی معمولی بدون احتساب واحدهاي خالی از سکنه و اقامتگاه هاي دوم می باشد.1
  است. 1390-95دوره مربوط به  1395و در سال  1385-90مربوط به دوره  1390)افزایش مطلق و نسبی دوره در سال 2
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  1395توزیع نسبی واحدهاي مسکونی معمولی در سال -12

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

نقاط شهري؛ 
88,14

نقاط روستایی؛ 
11,86
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  1395و  1390هاي  واحدهاي مسکونی معمولی به تفکیک نوع اسکلت بنا در سال - 27

  1395  1390  نوع اسکلت
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  0/100  1560430  0/100  1383901  ............................................  کل    
  4/19  302535  3/14  198139  ..........................................................  فلزي

  2/41  642188  4/33  462702  .................................................  بتون آرمه
  3/39  613185  7/51  715246  ...........................................................  سایر

  2/0  2522  6/0  7814  ................................................  اظهارنشده
  100/0  1375379  0/100  1186881  .......................................  شهري    

  20/5  282067  7/15  186059  ..........................................................  فلزي
  43/7  600958  8/35  425267  .................................................  بتون آرمه

  35/6  490220  9/47  568923  ...........................................................  سایر
  0/2  2134  6/0  6632  ................................................  اظهارنشده

  100/0  185051  0/100  197020  ..................................  روستایی    
  11/1  20468  1/6  12080  ..........................................................  فلزي
  22/3  41230  0/19  37435  .................................................  آرمهبتون 
  66/4  122965  3/47  146323  ...........................................................  سایر

  0/2  388  6/0  1182  ...............................................   اظهارنشده
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  1395توزیع نسبی واحدهاي مسکونی معمولی به تفکیک نوع اسکلت بنا در سال - 13

  
  

  1395توزیع نسبی واحدهاي مسکونی معمولی شهري به تفکیک نوع اسکلت بنا در سال -14    

  
  

اسکلت فلزي؛ 
19,39

بتون آرمه؛ 
41,15

39,30سایر؛ 
0,16اظهارنشده؛ 

اسکلت فلزي؛ 
20,51

بتون آرمه؛ 
43,69

35,64سایر؛ 
0,16اظهارنشده؛ 
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  1395توزیع نسبی واحدهاي مسکونی معمولی روستایی به تفکیک نوع اسکلت بنا در سال -15

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اسکلت فلزي؛ 
11,06

22,28بتون آرمه؛ 

66,45سایر؛ 

0,21اظهارنشده؛ 
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