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 گفتارپبب

      
های اقتصادی و  بودن آن در رفع عدم تعادل یكی از ارکان توسعه، جامعیت و یكپارچه
عنوان  ای در بسیاری از کشورها بههای ناحیهاجتماعی مناطق است. بطوریكه نابرابری
ویژه برای آن دسته از کشورها که  به . گرددچالشی اساسی در مسیر توسعه تلقی می

ها رسیدن این نابرابری ، شودقلمرو حاکمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می
اطالع از جایگاه مناطق بی شک  .کندبه توسعه پایدار متعادل و متوازن را دشوار می

موضوعی  مدت مدت و بلند کوتاههای ریزیمختلف هر کشور و لحاظ کردن آن در برنامه
سزایی خواهد نمود، زیرا بدون مشخص  بخشی برنامه آن کشور کمک به است که به اثر

گذاری و  هدف ها ،و آگاهی از نقاط ضعف و توانمندی شدن جایگاه هر یک از مناطق
خواهد با مشكل مواجه تعادل فضایی کشور  ی مناسب را در رسیدن بهاتخاذ رویكردها

 . کرد

ای و کاهش نابرابری مناطق در کلیه ابعاد محیطی ، متوازن منطقهبنابراین توسعه 
ها و مقایسه پذیری و رصد مستمر آنها با اقتصادی و اجتماعی مستلزم شناخت حوزه

آمار و اطالعات همواره  مهم ترین ابزار های آماری است و بدین جهت استفاده از شاخص
یزی برای آینده و رسیدن به وضعیت رارزیابی گذشته ، وضع موجود و همچنین برنامه

مطلوب بوده و از عوامل اصلی سیاست گذاری و مدیریت در نظام اجتماعی و اقتصادی 
 باشد .کشور می

های در این راستا مجموعه حاضر که در برگیرنده اطالعات آماری از برخی شاخص
ی شده فصول های کشور است ، با بهره گیری از اطالعات گردآورای در استانمقایسه

ای مرکز آمار های نمونهها و آمارگیریسالنامه آماری کشوری ، حاوی نتایج سرشماری
های اجرایی ، امكان مقایسه پذیری هر استان و تعیین ایران و آمارهای ثبتی دستگاه

های گذشته فراهم ها و عملكرد سالجایگاه و رتبه هر یک را در مقایسه با سایر استان
 کند .می
ریزی ن سپاس از کلیه همكاران معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهضم

اند ، امید است این مجموعه در تحقق استان اصفهان که در تهیه این مهم اقدام نموده
 ریزی کشور نقشی هر چند اندک ایفا نماید.اهداف نظام آماری و برنامه

نعمتاهللاکبری                         
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 410 ..................................................................................................... میزان مصرف گاز طبیعی -0-44جدول شماره 
 411 ...........................................................................تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی)خانگی( -0-42جدول شماره 

 413 .......................................................................... تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی)تجاری( -0-49جدول شماره 

 407 .......................................................................... صرف کنندگان گاز طبیعی)صنعتی(تعداد م -0-41 جدول شماره

969....................................................................................................................صنعت-0
 برای کارگاه های صنعتی   صنعت،معدن وتجارت وزارتصادر شده توسط جواز تاسیس تعداد  -1-4جدول شماره 

 409 ............................................................................................................................................... برحسب استان و مناطق آزاد
  تجارت برای  توسط وزارت صنعت، معدن و  تعداد پروانه ی بهره برداری صادر شده  -1-2جدول شماره 

 401 .................................................................................................... ی صنعتی برحسب استان و مناطق آزاد   ها کارگاه

       401 .... برای واحدهای صنفی صنفی صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارتتعداد جواز  -1-9جدول شماره 

 طبقات تر برحسب نحوه مالكیت، های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تعداد کارگاه -1-1جدول شماره 
 401 ..................................................................................................................................................... ناستا  و کارکن 

 تر برحسب استان و طبقات  های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش تعداد شاغالن کارگاه -1-1جدول شماره 
 400 ..................................................................................................................................................................... کارکن

 برحسب  تر های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیش ارزش افـزوده فعالیت صنعتی کارگاه -1-1جدول شماره 
 401 ............................................................................................................................................ طبقات کارکن و استان

 403 ................................................................................................... تعاونی صنعتی  تعداد شرکت -1-0جدول شماره 

 417 ........................................................................................ تعاونی فرش دستباف  تعداد شرکت -1-1جدول شماره 

909.................................................................................................................آبوبرق-1
 411 ..................... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یحجم مخازن آب در نقاط شهر -3-4جدول شماره 
 411 .............. تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یدر نقاط شهر آب عیطول شبكه توز -3-2جدول شماره 
 411 ..................................... طول خطوط انتقال آب تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری -3-9جدول شماره 

 410 ..................... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یتعداد انشعاب آب در نقاط شهر -3-1جدول شماره 

 411 ......... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یآب در نقاط شهر نیمنابع تام  تیظرف -3-1جدول شماره 

 413 .................................. تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یهرآب در نقاط ش دیتول -3-1جدول شماره 

 437 ............................... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری یفروش آب در نقاط شهر -3-0جدول شماره 

 434 .... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی ییدر مداردر نقاط روستا حجم مخازن آب -3-1جدول شماره 

 432 ........ وشش شرکت آب و فاضالب روستاییتحت پ ییطول شبكه توزیع آب در نقاط روستا -3-3جدول شماره 
 439 .... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی ییطول خطوط انتقال آب در نقاط روستا -3-47جدول شماره 
 431 ............. تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی ییتعداد انشعاب آب در نقاط روستا -3-44جدول شماره 

 431 ... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی ییروستاآب در نقاط  نیمنابع تام تیظرف -3-42جدول شماره 

 431 .......................... تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی ییآب در نقاط روستا دیتول -3-49جدول شماره 

 430 ................................................................................................. ییفروش آب درنقاط روستا -3-41جدول شماره 
 431 .............................................................................. برق نصب شده ینام یمولد ها تیظرف -3-41جدول شماره 

 433 ............................................................................ ه برق نصب شد یهامولد  یعمل تیظرف -3-41 جدول شماره



 درجاتفهرست من
 صفحه                                                                                                         عنوان  

 
 277 .................................................................................کشور یها روگاهیناخالص برق ن دیتول -3-40 جدول شماره
 274 ........................................................... ولت لویک 177ظرفیت پست های انتقال برق کشور  -3-41 جدول شماره
 272 ........................................................... ولت لویک 297ظرفیت پست های انتقال برق کشور  -3-43 هجدول شمار

 279 .................................................................................... تعداد مشترکان برق بر حسب استان -3-27 جدول شماره
 271 ........................................................................ تعداد مشترکان برق خانگی بر حسب استان -3-24 جدول شماره
 271 ....................................................................... تعداد مشترکان برق عمومی بر حسب استان -3-22 جدول شماره
 271 ................................................................... تعداد مشترکان برق کشاورزی بر حسب استان -3-29 جدول شماره
 270 ....................................................................... تعداد مشترکان برق صنعتی بر حسب استان -3-21 جدول شماره
 271 .......................................................مقدار کل  فروش داخلی انرژی برق استان های کشور -3-21 جدول شماره
 نوع مصرف  استان های کشور بر حسب یمقدار فروش داخلی انرژی برق خانگ -3-21 جدول شماره

273 .......................................................................................................................................... وات ساعت لویک ونیلیم
 استان های کشور بر حسب نوع مصرف  یمقدار فروش داخلی انرژی برق عموم -3-20 جدول شماره

 247 .......................................................................................................................................... وات ساعت لویک ونیلیم
 استان های کشور بر حسب نوع مصرف  یمقدار فروش داخلی انرژی برق کشاورز -3-21 جدول شماره

 244 .......................................................................................................................................... وات ساعت لویک ونیلیم
 استان های کشور بر حسب نوع مصرف  یمقدار فروش داخلی انرژی برق صنعت -3-23 شماره جدول

 242 .......................................................................................................................................... وات ساعت لویک ونیلیم
 249 .................................................................................................. برق یدارا یتعداد روستاها -3-97 جدول شماره
 241 ................................................................................... برق یدارا ییروستا یتعداد خانوارها -3-94 جدول شماره

491................................................................................................ومسکننساختما-98
 240 .................... احداث ساختمان برایهای ساختمانی صادر شده در نقاط شهری  تعداد پروانه -47-4جدول شماره 

 241 ..... رای احداث ساختمان مسكونیبهای ساختمانی صادر شده در نقاط شهری  تعداد پروانه -47-2جدول شماره 

 های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری برای احداث ساختمان مسكونی  تعداد پروانه -47-9جدول شماره 
 243 ........................................................................................................................................................... وامو کارگاه ت

 227 ......  های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری برای احداث ساختمان بازرگانی تعداد پروانه -47-1جدول شماره 
 های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری برای احداث ساختمان صنعتی،  تعداد پروانه -47-1جدول شماره 

 224 .................................................................................................................................................. آموزشی وبهداشتی
 222 ................ زمینمساحت ساختمان بر حسب  احداث ادر شده برایهای ساختمانی ص پروانه -47-1جدول شماره 
 229 ..... در شده برای احداث ساختمان بر حسب مساحت زیر بناهای ساختمانی صا تعداد پروانه -47-0جدول شماره 

 221 ......... یهای ساختمانی صادر شده در نقاط شهر تعداد واحد مسكونی تعیین شده در پروانه -47-1 جدول شماره

 221 .......................................................................................... مسكن یتعاون یها شرکت تعداد -47-3 جدول شماره
 221 .............................................. تعداد مسكن احداث شده توسط انجمن خیرین مسكن ساز -47-47جدول شماره 

 220 ....................................... احداث توسط انجمن خیرین مسكن ساز دستتعداد مسكن در  -47-44جدول شماره 

441.............................................................................................................بازرگانی-99
 297 ........................ ناد و امالک کشورتعداد معامالت ثبت شده قطعی منقول در دفاتر ثبت اس -44-4جدول شماره 



 درجاتفهرست من
 فحه ص                                                                                                      عنوان  

 
 294 ................... تعداد معامالت ثبت شده قطعی غیرمنقول در دفاتر ثبت اسناد و امالک کشور -44-2جدول شماره 
 292 ....................... )هزار نفر( های تعاونی تأمین نیاز تولید کنندگان مشخصات عمومی شرکت -44-9 جدول شماره

 299 ................................................. های تعاونی روستایی )هزار نفر( مشخصات عمومی شرکت -44-1جدول شماره 

431............................................................................................. ملونقلخانبارداری-94
290 .................................................. وشهرسازیهای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  کل راه -42-4جدول شماره 
 291 ................................................. و شهرسازیآزاد راه تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  کل -42-2جدول شماره 

 293 ................................................ و شهرسازیکل بزرگراه تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  -42-9جدول شماره 

 217 ..............................................و شهرسازیکل راه اصلی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  -42-1جدول شماره 

 214 ...............................................زیوشهرساکل راه فرعی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  -42-1جدول شماره 

 212 ................................... وشهرسازیکل راه درون شهری تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  -42-1جدول شماره 

 219 ......................................................................................................... های روستایی طول راه -42-0جدول شماره 

 211 ............................................................................................. های روستایی آسفالته طول راه -42-1جدول شماره 
 211 ...............................................................................................های روستایی شوسه طول راه -42-3جدول شماره 

 211 ......................... نقلیه موتوری و موتور سیكلت شماره گذاری شده تعداد کل انواع وسایل -42-47جدول شماره 

 210 ....................... ای تعداد سفر درون استان توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده -42-44جدول شماره 

 211 . ای تعداد مسافر جابجا شده درون استان توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده -42-42جدول شماره 

 جاده ای برحسب د سفر برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافریتعدا -42-49جدول شماره 
 213 ................................................................................................................................................ استان مبدا حرکت  

 217مسافری جاده ای جا شده برون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد مسافر جابه -42-41جدول شماره 

 214 .......................................................................................... تعداد سردخانه های کل کشور -42-41جدول شماره 

 212 ............................................................................................................. تعداد سیلوی گندم -42-41جدول شماره 
 219 ........................................ ارزش افزوده کارگا هها ی خدمات انبارداری کشور)هزار ریال( -42-40جدول شماره 

 211 ..................................... مصارف واسطه کارگا هها ی خدمات انبارداری کشور)هزار ریال( -42-41جدول شماره 

411..............................................................................................................ارتباطات-93
 211 .............................................................................................. تعداد تلفن های ثابت منصوبه -49-4جدول شماره 
 210 ............................................................................................ مشغول به کار یتعداد تلفن ها -49-2جدول شماره 

 211 ........................................................................................ نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -49-9جدول شماره 

 213 ............................................................................ تعدادمشترکان تلفن همراه مشغول به کار -49-1جدول شماره 

 217 ........................ دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات یتعداد کل خانوارهای کشوردارا -49-1جدول شماره 

 214 ........................................................................ تلفن ثابت یکل خانوارهای کشوردارا تعداد -49-1جدول شماره 
 212 ................................................................................................. جمعیت  دارای تلفن همراه -49- 0جدول شماره 

 219 ............................................................................. تعداد کل خانوارهای کشور دارای رایانه -49- 1جدول شماره 

 211 .......................... تعداد کل خانوارهای کشور دارای دسترسی به اینترنت در محل سكونت -49- 3جدول شماره 

 211 ......................................................................................... رسرعت اینترنت تعداد خطوط پ -49-47جدول شماره 

 211 ....................................................................... جی( 9تعداد مشترکان نسل سوم اینترنت ) -49-44جدول شماره 



 درجاتفهرست من
 صفحه                                                                                                         عنوان  

 
 210 ...................................................................................................... کل خطوط واگذار شده -49-42جدول شماره 

 211 ............................................................................................... تعداد مرسوالت جابجا شده -49-49شماره جدول 

  213 .................................. تعداد مرسوالت پستی صادره )شهری و بین شهری( درون استانی -49-41جدول شماره 
 207 ........................................................................تعداد مرسوالت پستی صادره برون استانی -49-41جدول شماره 

 204 .................................................... تعداد مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج کشور -49-41جدول شماره 

 463...........................................................................................................ضائیامورق-94

 201 .......................................................................... ها ی عمومی تعداد شعبه های فعال دادگاه -41-4جدول شماره 

 201 .................................................................... ها ی تجدید نظر تعداد شعبه های فعال دادگاه -41-2جدول شماره 

 یروین یدر حوزه استحفاظ یشده در مورد اقدام به خود کش لیتشك یتعداد پرونده ها -41-9 جدول شماره
 201 ........................................................................................................................... جمهوری اسالمی ایران یانتظام 

  یروین یفوت شدگان در حوزه استحفاظ شده در مورد لیتشك یتعداد پرونده ها -41-1 جدول شماره
 200 ............................................................................................................................. جمهوری اسالمی ایران یانتظام

 201 ........................................................................... وسایل نقلیه یتعداد تصادفات درون شهر -41-1 جدول شماره

 203 ............................................................................ وسایل نقلیه یتعداد تصادفات برون شهر -41-1 جدول شماره

 217 ................................................................................................ واد مخدر کشف شدهمقدار م -41-0 جدول شماره

 214 ......................................................................................... شدگان مواد مخدر ریدستگ تعداد -41-1 جدول شماره

403.....................................................................................بهزيستیوتامبناجتماعی-91
 210 .. تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور -41 -4جدول شماره 
 211 .. معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشورتعداد مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش  -41 -2جدول شماره 

 213 .. تعداد مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور -41 -9 جدول شماره

 تعداد سرای سالمندان غیر دولتی تحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی  -41 -1 جدول شماره

 237 .......................................................................................................................................................................کشور

 دولتی و غیر دولتی تحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستیمراکز  تعداد -41 -1 جدول شماره
 234 ..................................................................................................................................................................... کشور 

 استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط مراکز غیر دولتی تحت نظارت انیمددجو-41 -1 جدول شماره
 232 ......................................................................................................................................... سازمان بهزیستی کشور 

 239 .................................................................................... امداد امام خمینی تهیتعداد واحد کم -41 -0جدول شماره 

 231 ....................... امداد امام خمینی تهیکم ییرجا دیطرح شه  تیمورد حما خانوارهایتعداد  -41 -1 جدول شماره

 231 ................................................... و امور ایثارگران دیشه ادیتعداد جانبازان تحت پوشش بن -41 -3جدول شماره 

 231 ..................................... و امور ایثارگران دیشه ادیتحت پوشش بن یتعداد افراد خانوارها -41 -47جدول شماره 

 230 ..................................................یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تام یگاه هااد کارتعد -41 -44 جدول شماره

 231 ............................................................. یاجتماع نیتعداد افراد تحت پوشش سازمان تام -41 -42 جدول شماره

 233 ........................... یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تام یو تبع یشدگان اصل مهیتعداد ب -41 -49 جدول شماره

 977 ....................................... یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تام یشدگان اصل مهیتعداد ب -41 -41 جدول شماره

 974 ..................................... یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تام خاصشدگان   مهیتعداد ب -41 -41جدول شماره 



 درجاتفهرست من
 صفحه                                                                                                         عنوان  

 
 972 .................................. نی ملكی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعیتعداد مراکز درما -41 -41 جدول شماره
 979 ......................... رانیسالمت ا ی مهیتحت پوشش سازمان ب یو تبع یشدگان اصل مهیب -41 -40 جدول شماره

 بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان  -41 -41جدول شماره 
 971 ................................................................................................................................................................. عشایر  و

 971 ................................................ مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری تعداد -41 -43جدول شماره 

  971 ............................. 4931تعداد بازنشستگان جدید صندوق بازنشستگی کشوری در سال  -41 -27جدول شماره 

386..................................................................................................بهداشتودرمان-96
 947 ............................................................................ یدر دانشگاه علوم پزشكکارکنان شاغل  -41 -4 جدول شماره
 944 ................................................................................................. فعال یها مارستانیتعداد ب -41 -2 جدول شماره

 942 ....................................................................................................... تعدادتخت ثابت موجود -41 -9 شماره جدول

 949 ........................................................................................... یو درمان یتعداد مراکز بهداشت -41 -1 جدول شماره
 941 ............................................................................... یشهر یو درمان یتعداد مراکز بهداشت -41 -1 جدول شماره

 941 ............................................................................ ییروستا یو درمان یتعداد مراکز بهداشت -41 -1 جدول شماره

 941 ............................................................................................ بهداشت فعال یتعداد خانه ها -41 -0 جدول شماره
 940 ....................................................................................................... ها شگاهیتعداد کل آزما -41 -1 ل شمارهجدو

 941 ..................................................................................................یتعداد کل مراکز توانبخش -41 -3 جدول شماره

 943 .............................................................................. کلینیک تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی -41 -47 جدول شماره
 927 ....................................................................................................... تعداد کل داروخانه ها -41 -44 جدول شماره
 924 ................................................................... تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی  -41 -42 جدول شماره

 922 ........................................................................................................... میزان خون اهدایی -41 -49 ول شمارهجد

343.........................................................................................................بودجهدولت-96
 در استان ها از محل  ییاجرا ی( دستگاه های)جار یا نهیعملكرد اعتبارات هز -40 -4جدول شماره 
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 آب و هواسرزمين و  -1
  مفاهيمو   تعاريف

  هم از به  كهاست   معين  جغرافيايي  با محدوده  كشوري  از تقسيمات  واحديشهرستان:      
  ، سياسي ، اقتصادي اجتماعيو اوضاع   طبيعي  از نظر عوامل همجوار كه  چند بخش  پيوستن

 . است  شده  اند، تشكيل وجـود آورده را به   و همگني  ، واحد متناسب و فرهنگي
  پيوستن  هم كه از بهاست   معين  جغرافيايي  محدوده  با  كشوري  از تقسيمات  : واحدي بخش

  از نظر  كه ،شهر، روستا و احياناً  ، مكان مزرعه  بر چندين  همجوار مشتمل  چند دهستان
وجود   را به  ، واحد همگني و سياسي  ، اقتصادي ، فرهنگي اجتماعي  و اوضاع  طبيعي  عوامل
 اند، تشكيل شده است. آورده

  و از نظر بافت  شده  واقع  بخـش  ييجغرافياي   در محدوده  كه   با حدود قانوني  شهر: محلي
 شهر باشد.  هاي با ويژگي  سيمايي  داراي  و ساير عوامل  ، اشتغال اختمانيس

  معين  غرافياييجمحدوده  كه داراي است  كشوري  واحد تقسيمات  وچكترينك : دهستان
از لحاظ   شود كه مي  همجوار تشكيل  و مزرعه  چند روستا، مكان  پيوستنهم  بهاز  بوده و

و   رساني خدمات    امكانباشد و  مي  همگن  اجتماعي و  ، اقتصادي ، فرهنگي محيط طبيعي
 نمايد. مي  را فراهم ي واحد  شبكه و  در سيستم  ريزي برنامه

يك منطقه  ): ميانگين ارتفاع بارندگيبارشبارندگي (ميانگين ارتفاع ميانگين ارتفاع 
تعدد تقسيم شده و با هاي م باشد. در واقع منطقه به چند ضلعي ميانگين وزني منطقه مي

 شود. نازل شده در هر چند ضلعي ميانگين ارتفاع بارش محاسبه مي توجه به بارندگي
متـر   ميلـي  3/1388مركز استان گيالن بـا   ،ها ساالنه مراكز استان از لحاظ مقدار بارندگي

 داشـته اسـت.   افزايشدرصد  4/5كه نسبت به سال گذشته  را داراست بيشترين بارندگي
خود اختصاص ه را ب ام 30ي  بارندگي در سال رتبهمتر  ميلي 3/96با استان اصفهان  مركز

 4/38بـا   مركز استان يزد. تغيير خاصي نداشته استكه نسبت به سال گذشته  داده است
 ست.اداركمترين بارندگي را  ميلي متر

هـاي سيسـتان و    ، اسـتان 1394در سـال   هـاي كشـور   از جهت مساحت در بـين اسـتان  
به ترتيب بيشترين و كمتـرين مسـاحت كشـور را بـه خـود اختصـاص        البرزبلوچستان و 

 اند. داده
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درصد از مسـاحت كـل كشـور بيشـترين و اسـتان       16/11استان سيستان و بلوچستان با 
 ي ششم را به خود اختصاص داده است. درصد رتبه 57/6اصفهان با 

ان قـم بـا يـك    داراي بيشترين تعداد شهرستان است. است شهرستان، 29با  استان فارس
ـ  شهرستان رتبه بخـش، داراي   84ا ي آخر را به خود اختصاص داده است. استان فارس ب

را بـه خـود    ششـم ي  بخـش در ايـن شـاخص، رتبـه     51ي اول و استان اصفهان با  رتبه
 داراي رتبه اول است. شهر 106با  اختصاص داده است. از نظر تعداد شهر، استان اصفهان
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 محيط زيست -2

اي از عوامل فيزيكي خارجي و موجودات زنده  مجموعهعبارت است از محيط زيست      
. بنـابراين  گذارنـد  كه با هم در كنش هستند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تـأثير مـي  

 بوده و تعامـل مجموعه عوامل طبيعي، زيستي و غيرزيستي محيط زيست چيزي فراتر از 
در  محيط زيسـت  از حفاظتشود. با توجه به اينكه  را نيز شامل ميميان انسان و طبيعت 

توسعه  ركن و يكي از سه  به عنوان يكي از هشت هدف توسعه هزاره قرن بيست و يكم
و  شود شناخته مي اجتماعي)ر (پايداري زيست محيطي، پايداري اقتصادي و پايداري پايدا

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي     نيز اهميت روز افزون اين امر و تاثيراتي كه بر ساير فعاليـت 
 .دارد

هاي انسـان قـرار گرفتـه     هاي مختلف تحت تاثير فعاليت طبيعي به صورت محيط زيست
است كه اين تاثيرات به تفكيك سه عامل تشكيل دهنده محيط زيست طبيعي به صورت 

 باشد: ر ميزي
 

مساحت مناطق تحت مديريت سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت معـادل       1394در سال 
 25344هكتار و استان قزوين بـا   2405943با  كرمانهكتار بوده كه استان  17108335

 اشند.بب داراي بيشترين و كمترين سهم ميهكتار به ترتي
اول و اسـتان   ي رتبـه از نظر تعداد مناطق حفاظت شده، اسـتان خراسـان رضـوي داراي    

 .منطقه آخرين رتبه را دارا هستند 1با  قزوين و قم
اول و اسـتان   ي رتبـه هكتـار داراي   2218925ها، استان فارس با  از نظر مساحت جنگل

 ي آخر است. هكتار داراي رتبه 1441همدان فقط با 
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 معيتج -3

  مفاهيمو   تعاريف

،  نـاكـس  وليـمعم  وارهايـانـخ  همه  : اعضاي(جامعه مورد سرشماري)  تـجمعي     
قرار دارد و  استاناي و گروهي كه اقامتگاه معمولي آنان در زمان سرشماري در  مؤسسه

، جامعه مورد سرشماري را تشكيل استاننيز اعضاي تمامي خانوارهاي معمولي غير ساكن 
 دهند.  مي

يك اقامتگاه زندگي مي كنند، با خانوار: خانوار از چند نفر تشكيل مي شود كه با هم در 
يكديگر هم خرج هستند و معموالً با هم غذا مي خورند. فردي كه به تنهايي زندگي مي 

 كند نيز، خانوار تلقي مي شود.
را در برمي گيرد و به همين دليل، يف فوق، اكثر افراد كشور با تعر: خانوار  خانوار معمولي

 ناميده مي شوند. "خانوار معمولي"اين گونه خانوارها 
هاي محل سكونت ساخته  (مكـان  ثابت  در اقامتگاه  كه  : خانواري ساكن  خانوار معمولي

  خانوار معمولي"دارد،   سكونتشده از مصالح سخت و نيز چادر ثابت، آلونك، كپر و ...) 
 شود.  مي  ناميده  "ساكن

  سكونت  ثابتي  در اقامتگاه  سرشماري  كه در زمان انواريــ: خ ساكن رـغي  خانوار معمولي
زير را   گروه  سه  از خانوارها  دسته  شود. اين مي  ناميده " غير ساكن  وليـخانوار معم"ندارد 

 گيرد: در بر مي
و   شهرها  در خارج و يا برند سـر مي  به  در كوچ  سـرشمــاري  در زمان  كه  خانوارهايي -1

 كنند.  مي  زندگيسرپناه قابل حمل در   ها آبادي
خود را   زندگي  محل  طور مداوم  كنند و به نمي زندگي   ثابتي  در محل  كه  خانوارهايي -2

 ها. دهند، مانند كولي تغيير مي
ها،  ها، خرابه معموالً در پارك  ها ندارند و شب  مشخصي  زندگي  محل  كه  خانوارهايي -3

 كنند. مي  و... بيتوته  ها زير پل
هاي  اي: مجموعـه افرادي كه بـه دليل داشتن هـدف يـا ويژگي خانوار مؤسسه

كننـد و آن مــؤسسه بنا بر مجوز يا  مشتــرك با هم در يك مؤسسه زندگي مــي
ئوليت منزل دادن (ارائه محل سكونت همراه با براساس مقررات و ضوابط معيني مس

هاي  شود، نمونه اي ناميده مي خدمات و تسهيالت) به آنان را بر عهده دارد خانوار مؤسسه
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 اي عبارتند از: مشخصي از خانوارهاي مؤسسه
هاي دانشجويي كه تحت مديريت يكي  هاي نظامي و انتظامي، خوابگاه و پاسگاه  ها دگانپا

 هاي رواني و ... . ، آسايشگاه)لينهاي متأه بجز خوابگاه(شود  اداره مي ها  از دانشگاه
دارا بودن شرايط خاص (به   دليل  بهتمام يا اغلب آنان   كه  افرادي عه: مجمو گروهيخانوار 

اقامتگاه مشتركي را براي سكونت خود انتخاب   )مشترك  ويژگي طور عمده داشتن
گروهي خانوار كنند  اند و به طور مشترك امور زندگي در آن اقامتگاه را اداره مي كرده

 .شود ناميده مي
جغرافيايي است كه داراي شهرداري  از نقاط  منظور از شهر، هر يك ): شهري  (نقطه شهر
 باشد.

(بدون در نظر گرفتن  ها  ، تمامي مراكز شهرستان1365از سال هاي قبل  در سرشماري
در موقع سرشماري، پنج هزار نفر و  ها  ها) و نقاطي كه تعداد جمعيت آن تعداد جمعيت آن

 شهر به حساب آمده است.  تر بوده بيش
  (اعم  پيوسته  هم  به  اراضي و  يا چند مكان  مجموعه يك  بهآبادي ):  روستايي  (نقطه  آبادي

و   شده  واقع  شهرها  از محدوده  خارج  شود كـه مي  و غيركشاورزي) گفته  از كشاورزي
  سكونت  ، محل سرشماري  در زمان  باشد. اگر آبادي  مستقل  يا عرفي  ثبتي  دودهـمح  داراي

  يتلق " از سكنه  خالي"،  صورت  و در غير اين " سكنه  داراي"باشد   خانوار يا خانوارهايي
 . شود مي

جمعيت ساكن در نقاط شهري: منظور از جمعيت ساكن در نقاط شهري در هر يك از 
شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامي شهرهايي است كه در   هاي بخش، محدوده

همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر شهر، عبارت است از مجموع تعداد اعضـاي همه 
اي و گروهي كه اقامتگـاه معمـولي آنـان در  ؤسسهخانـوارهـاي معمـولي ساكـن، مـ

 زمان سرشماري در آن شهر واقع است.
جمعيت ساكن در نقاط روستايي: منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايي در هر يك از 

هايي است  هاي دهستان، بخش، شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامي آبادي محدوده
د و جمعيت هر آبادي، عبارت است از مجموع تعداد اعضاي كه در همان محدوده قرار دار

 اي و گروهي كه اقامتگاه معمولي آنان در زمان همه خانوارهاي معمولي ساكن، مؤسسه
 سرشمـاري در آن آبادي واقع است.
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جمعيت غير ساكن: منظور از جمعيت غير ساكن در هر يك از محدوده هاي شهرستان، 
در همان محدوده خانوارهاي معمولي غير ساكني است كه  استان يا كشور، جمعيت تمامي

 اند. سرشماري شده
 41/6نفـر اسـت كـه     هـزار  5050برابر بـا   1394در سال  جمعيت استان اصفهانورد آبر

دهد كـه   درصد از كل جمعيت كشور را به خود اختصاص داده است. اين برآورد نشان مي
درصد آن روسـتايي اسـت. اسـتان از لحـاظ      7/13درصد جمعيت استان شهري و  3/86

ي  ي سـوم و از لحـاظ جمعيـت روسـتايي و غيرسـاكن در رتبـه       رتبـه  جمعيت شهري در
 قرار دارد. پانزدهم

 31نفر بوده كه در بـين   85187 بر بالغ 1394ي استان در سال  تعداد نوزادان متولد شده
درصد  5/2،  1393كه نسبت به سال  ي ششم را به خود اختصاص داده استان كشور رتبه
درصـد و سـهم منـاطق     8/91از اين تعداد سهم منـاطق شـهري    دهد. افزايش نشان مي

 بـالغ بـر   1394ي استان در سال  درصد است. آمار تعداد متوفيات ثبت شده 2/8روستايي 
 نفر است.  23232

 نموده است. تولد، يك نفر در استان فوت 7/2به عبارت ديگر حدوداً به ازاي هر 
ازدواج را در  پـنجم  ي رتبـه مـورد ازدواج   37471با تعـداد   1394استان اصفهان در سال 

درصد و سـهم منـاطق    1/95كشور به خود اختصاص داده است كه سهم مناطق شهري 
 درصد است. 9/4روستايي 

و در منـاطق   چهـارم  ي رتبـه ي ازدواج در منـاطق شـهري،    لحاظ رتبه استان اصفهان از
 مورد طالق 9938در كشور به خود اختصاص داده است.  را يكمي بيست و  روستايي رتبه

صد از كل ميزان در 07/6بوده كه  1394ستان در سال ثبت شده از ديگر وقايع جمعيتي ا
 8/3نسبت ازدواج به طـالق در ايـن اسـتان     ،بودهطالق كشور مربوط به استان اصفهان 

ت اين نسب داشته است. افزايشدرصد  8/2اين درصد نسبت به سال گذشته  درصد است.
 باشد. درصد مي 2/4 كشور نيز معادلركل د

بيشترين آمار طالق مربوط به استان تهران و كمترين آن مربوط به اسـتان ايـالم بـوده    
درصد مربـوط   7/2هاي صورت گرفته مربوط به نقاط شهري و  درصد طالق 3/97است. 

دهد كه درصـد طـالق    اين درصد نشان مي خانوارهاي روستايي استان اصفهان است.به 
نسبت  يافته است. كاهشدرصد  3/0صورت گرفته در نقاط شهري نسبت به سال گذشته 

درصـد و در نقـاط روسـتايي ايـن      7/3 ،استان اصـفهان  در نقاط شهريازدواج به طالق 
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ازدواج يـك طـالق صـورت     7/6هـر   يبدين معناست كه به ازا .است 7/6نسبت معادل 
 را نسبت به سال گذشته دارد. هتريكه وضعيت بگرفته است 
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 نيروي انساني -4
  مفاهيم و  تعاريف

مد آهاي اقتصادي (فكري يا بدني) كه به منظور كسب در آن دسته از فعاليت كار:     
 غير نقدي) صورت پذيرد و هدف آن توليد كاال يا ارائه خدمت باشد. (نقدي و يا

از   روز قبل  در هفت  تر خانوارها كه بيش و  ساله 10  اعضاي  تمامي:  اقتصادي  فعال  جمعيت
شمار   به  "اقتصادي  فعال"  اند، جمعيت يا بيكار بوده و  شاغل  مأمور آمارگيري  مراجعه

مد بدون كار، چنانچه شاغل و يا بيكار نيز آداران و دارندگان در محصالن، خانه آيند. مي
 شوند. محسوب مي "فعال اقتصادي"اند،  بوده

ساله و  10تمام افراد  1390و 1385، 1384ر طرح آمارگيري از نيروي كار در سال د
تر (حداقل سن تعيين شده)، كه در هفته تقويمي قبل از هفته آمارگيري (هفته  بيش

طبق تعريف كار، در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا از قابليت مرجع) 
 شوند. عيت فعال اقتصادي محسوب مياند (بيكار)، جم مشاركت برخوردار بوده

روز   در هفت  تر خانوارها كه بيش  و  سالـه 10اعضاي  تمامي:  اقتصادي  غيرفعال  جمعيت
  هاي از گروه  در يكـي واند  و يا بيكار نبوده  شاغل  آمارگيريمأمـور   از مراجعه  قبل

اند به عنوان جمعيت  بندي شده طبقهكار و ساير   مد بدونآدر  دار، داراي ، خانه محصل
 آيند. به شمار مي "غيرفعال اقتصادي"

ساله و  10تمام افراد  1390و 1385، 1384هاي  در طرح آمارگيري از نيروي كار در سال
ـروه شاغـالن و طول هفته مرجع طبق تعريف، در هيچ يك از دو گ تر كه در بيش

 شوند. غير فعال اقتصادي محسوب ميگيرند، جمعيـت  بيكاران قرار نمي
تر كه در طول هفته مرجع، طبق تعريف كار، حداقل  ساله و بيش 10شاغل: تمام افراد 

كرده باشند، شاغل طور موقت كار را ترك  يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي به
بگيران و  طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق شوند. شاغالن به محسوب مي

شوند. ترك موقت كار در هفته مرجع با داشتن پيوند رسمي شغلي، براي  خوداشتغاالن مي
عنوان اشتغال محسوب  بگيران و تداوم كسب و كار براي خوداشتغاالن، به مزد و حقوق

نيز به لحاظ اهميتي كه در فعاليت اقتصادي كشور دارند، شاغل شود. افراد زير  مي
 شوند: محسوب مي
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افرادي هستند كه بدون دريافت مزد براي يكي از اعضاي خانوار خود كه با وي نسبت  -
 .)كنند (كاركنان فاميلي بدون مزد خويشاوندي دارند كار مي

محل كارآموزي انجام ا فعاليت وزي فعاليتي در ارتباط بكارآموزاني كه در دوره كارآم -
 "كار"ها  دهند، يعني مستقيماً در توليد كاال يا خدمات سهيم هستند و فعاليت آن مي

 شود. محسوب مي
 اند. محصالني كه در هفته مرجع مطابق تعريف، كار كرده -
كنند  تمام افرادي كه در نيروهاي مسلح به صورت كادر دائم يا موقت خدمت مي -

داران، افسران وظيفه نيروهاي نظامي و  مسلح پرسنل كادر و سربازان، درجه(نيروهاي 
 انتظامي).

هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن سال براي دقت در كاربرد اين تعريف، در سرشماري
اند  اند شاغل منظور شده ساعت و بيشتر كار كرده 8افرادي كه در هفته  1355و  1345

آمارگيري جاري جمعيت ، 1375، 1365و مسكن هاي عمومي نفوس  ولي در سرشماري
، 1383لغايت  1376هاي  هاي اشتغال و بيكاري خانوار سال و آمارگيري از ويژگي 1370

روز كار  2كساني كه در هفت روز گذشته (قبل از مراجعه مأمور آمارگيري) حداقل 
مسكن  هاي عمومي نفوس و اند. همچنين در سرشماري اند، شاغل به حساب آمده كرده

هاي اشتغال و  و آمارگيري از ويژگي 1370، آمارگيري جاري جمعيت 1375و  1365
كساني كه داراي شغلي هستند ولي در هفت  1383لغايت  1376هاي  بيكاري خانوار سال

اند (بيكاران فصلي)،  روز گذشته به اقتضاي فصل و ماهيت فصلي كار خود، كار نكرده
اند، به  ديگري هم نبوده باشند شاغل محسوب شدهمشروط بر آنكه در جستجوي كار 

اند. ضمناً قابل  كه در شمار بيكاران منظور شده 1355و  1345هاي  استثناي سرشماري
، 1375، 1355، 1345، 1335هاي  ذكر است كه سؤاالت مربوط به شاغالن در سرشماري

اري خانوار هاي اشتغـال و بيك و آمارگيري از ويژگي 1370آمارگيري جاري جمعيت 
، از افراد 1365ماري ر و در سرشت ساله و بيش 10، از افراد 1383يت لغا 1376هاي  سال

هاي مذكور، افرادي كه در  تر پرسش شده است. در تمامي آمارگيري ساله و بيش 6
ر شمار شاغالن به اند د هنگام سرشماري به انجام خدمت وظيفه عمومي مشغول بوده

 اند. حساب آمده
شايان ذكر است تعريف شاغل در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  همچنين

 باشد. منطبق بر تعريف ارائه شده در اين فصل مي 1390و  1385
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اند  روز پيش از مراجعه مأمور سرشماري حداقل يك ساعت كار نكرده 7افرادي كه بيكار: 
 شوند. محسوب ميدو شرط ذيل بيكار اند در صورت داشتن  و داراي شغلي نيز نبوده

ظير ثبت نام يا پيگيري روز گذشته براي جستجوي كار، اقدامات مشخصي را ن 30 در -1
هاي  كاريابي، پرس و جو از دوستان، تماس با كارفرمايان، مطالعه آگهي در مؤسسات

 ستخدامي و ... انجام داده باشند.ا
روز آينده  7ز گذشته و رو 7روزه شامل  15يعني طي يك دوره   آماده به كار باشند، -2

 اند. آمادگي شروع كار را داشته باشند، همچنين افراد ذيل بيكار محسوب شده
در انتظار شروع كار جديد هستند، يعني براي آنان كاري مهيا شده و قرار است در آينده  -

 به آن كار مشغول شوند و نيز آماده به كار (طبق تعريف) هستند.
در "غل قبلي و نيز آماده به كار (طبق تعريف) هستند. منظور از در انتظار بازگشت به ش -

اين است كه فرد قبالً داراي كار بوده و به داليلي كار خود  "انتظار بازگشت به شغل قبلي
دهد و پيوند رسمي شغلي ندارد ولي در انتظار بازگشت به شغل خود بسر  را از دست مي

 برد. مي
ي اشتغال ناقص زماني شامل تمام شاغالني است كه در اشتغال ناقص زماني: افراد دارا

هفته مرجع، حاضر در سر كار يا غايب موقت از محل كار بوده، به داليل اقتصادي نظير 
...  ر، قرار داشتن در فصل غير كاري وت ركود كاري، پيـدا نكردن كار با ساعت كار بيش

ر اضـافي در هفته مرجع ام كاساعت كار كرده، خواهان و آمـاده براي انج 44كمتر از 
 اند. بوده

آيند ولي قبالً شاغل بوده و در هفت  بيكار قبالً شاغل: كساني كه شاغل به حساب نمي
اند بيكار قبالً شاغل  روز قبل از مراجعـه مـأمـور آمارگيري مطابق تعريف، بيكار بوده

 شـوند. محسـوب مي
شوند و در هفت  قبالً شاغل محسوب نمي بيكار قبالً غيرشاغل: كساني كه شاغل يا بيكار

اند در اين گروه قرار  روز قبل از مراجعه مأمور آمارگيري مطابق تعريف، بيكار بوده
 گيرند. مي

از مراجعه   قبل روز  شوند و در هفت نمي  يا بيكار محسـوب  شاغل  كه  كساني : محصل
 آيند. مي  ابحس  به  محصل اند، بوده  تحصيل  در حال  مأمور آمارگيري

روز   در هفت  كه  زناني  تمامي، 1355و  1345، 1335  هاي اريـرشمـدار: در س خانه
(در   داري هـخان  هـو ب  ودهـا بيكار نبـي  لـشاغ  ريـور آمارگيـه مأمـاز مراجع  لـقب  هـگذشت
و   نفوس  عمومي  اند. در سرشماري دهـدار منظور ش هـخان د،ـان بوده  ولـود) مشغـخ  منزل
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ال و بيكاري خانوار ـهاي اشتغ ژگيـري از ويـآمارگيطـرح  ، 1375 و 1365  نـمسك
و همچنيـن طـرح آمارگيـري از نيـروي كـار سـال  1383 ايتـلغ 1376هاي  الـس

بيكار و ،  لـ، شاغ هـذشتـروز گ  در هفت  كه  ردانيـو م  انـزن تمامي 1390و 1385، 1384
د. در ـان دهـور شـدار منظ هـانـخ د،ـان ودهـب  ولـمشغ  داري هـخان  هـو ب  ودهـنب  محصل

 ، هـذشتـروزگ  در هفت  كه  و مرداني  انـزن  تمـامي ،1370  تـجمعي  اريـج  ريـارگيـآم
 ،دـان ودهـب  ولـمشغ  داري هـخان  هـو ب  ودهـنب  هـازنشستـو ب  لـمحص ار،ـبيك ، اغلـش

 د.ـان دهـور شـدار منظ هـخان
شوند و  نمي  دار محسوب و خانه  بيكار، محصل ، شاغل  كه  كار: كساني  مد بدونآدر  داراي

،  و مستغالت  مد امالكآدر ، وظيفه  ، حقوق بازنشستگي  مانند حقوق  مستمري  مدهايآدر
 شوند. مي  كار محسوب  مد بدونآدر  و ... دارند، داراي  سود سهام

نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت): عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 
 .100تر، ضرب در  ساله و بيش 10 تر به جمعيت در سن كار ساله و بيش 10
 ضربنسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، از است   : عبارت بيكاري  نرخ

 .100در  
ساله به  15-24جمعيت بيـكار   ساله: عبارت است از نسبت 15-24 نرخ بيكاري جمعيت

 .100در   ساله ضرب 15-24جمعيت فعال 
سهم اشتغال ناقص: عبارت است از نسبت جمعيت داراي اشتغال ناقص زماني به جمعيت 

 .100در  شاغل، ضرب 
نسخه   به  با توجهود در كشور ـموج  اديــاقتص  ايـه تـفعالي  تمـامي:  فعاليته  عمد  گروه

 ،)ISIC, Rev4(اقتصادي  هاي فعاليتكليه رشته   المللي بيناستاندارد   بندي طبقه چهارم
  رستـدر فه  هـها ك روهـگ  نـاز اي  . هريك است شده  بندي طبقه  بزرگ  گروه 23در 

 آيد. مي  حساب  به " فعاليت  عمده  گروه "  است  شده  مشخص  حرف  يك اـوط بـربـم
آخرين ا ـها ب آن  ور و انطباقـكش ود درـموج  مشاغل  : با بررسي شغلي  عمده  گروه
  تقسيم  بزرگ گروه  10  به  مشاغل  تمـامي، )ISCO-88(  مشاغل  المللي بين  بندي طبقه
  رقمي  عدد (كد) يك  ا يكـمربوط ب   در فهرسـت  ها كه گروه  از اين  . هر يك است شده 

 شود. مي  ناميده "عمده شغلي  گروه "،  استشده   مشخص
درصد،  7/43 بااردبيل  ساله و بيشتر، استان 10از نظر نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 

ي آخر است.  درصد داراي رتبه 9/29با  سيستان و بلوچستانبيشترين درصد و استان 
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را به خود اختصاص  ششم ي درصد، رتبه 4/40استان اصفهان با نرخ مشاركت اقتصادي 
 داده است.

 درصد باالترين نرخ بيكاري و استان 7/17با نرخ بيكاري  كهگيلويه و بوير احمداستان 
درصد كمترين نرخ بيكاري را به خود اختصاص  3/7 با نرخ بيكاري آذربايجان شرقي

باشد.  يدرصد م 8/13اند. نرخ بيكاري جمعيت ده ساله و بيشتر استان اصفهان برابر با  داده
درصد است در حالي كه  27ساله در استان اصفهان برابر با  15-24شاخص نرخ بيكاري 

 8/48با  احمد يلويه و بويرگكهدرصد كمترين و استان  3/17آذربايجان شرقي با استان 
 دارا هستند. 1394در سال  درصد بيشترين نرخ بيكاري اين جمعيت را
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 ، جنگلداري و شيالتكشاورزي -5
  مفاهيم  و تعاريف

هاي كشاورزي كه تحت مديريت واحدي قرار  برداري كشاورزي: تمامي فعاليت بهره     
شود. اين  برداري كشاورزي ناميده مي دارد، يك واحد توليدي كشاورزي است كه بهره

(اشخاص حقيقي) يا توسط يك شركت رسمي مديريت توسط اعضاي يك يا چند خانوار 
شود. در سرشماري عمومي كشاورزي  يا مؤسسه عمومي (اشخاص حقوقي)، اعمال مي

هاي يك واحد توليدي كشاورزي در محدوده چند آبادي يا شهر انجام  ، اگر فعاليت1393
برداري كشاورزي تلقي  هرهشود، هر مجموعه واقع در محدوده يك آبادي يا شهر، يك ب

هايي سرشماري شده است كه الاقل يكي از  برداري در طرح مذكور، بهرهشود.  مي
 هاي تعيين شده زير قرار گرفته باشد: نصاب  هاي آن، در حد فعاليت

 مترمربع زمين زراعي دارند. 400ي كه در روز آمارگيري حداقل هاي برداري زراعت: بهره   
مترمربع باغ و قلمستان  200آمارگيري حداقل  هايي كه در روز برداري بهـــرهباغداري:    

 دارند.
(گاو و گوساله،  سنگيندهنده دام  هاي پرورش برداري : بهرهسنگينپرورش دام    

، داراي حداقل يك روز آمارگيريگاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه شتر) كه در 
 اند. بوده سنگيندام  / نفررأس

(گوسفند و بره و بز و  سبكدهنده دام  پرورش هاي برداري : بهرهسبكپرورش دام    
 اند. بوده سبك، داراي حداقل دو رأس دام روز آمارگيريبزغاله) كه در 

به روش سنتي كه  طيور دهنده هاي پرورش برداري به روش سنتي: بهره طيورپرورش    
 10آن در روز آمارگيري، حداقل بوقلمون و اردك و غاز  تعداد مرغ، خروس، جوجه و

 قطعه است.
اي در هر  ، داراي توليد گلخانهدر روز آمارگيريهايي كه  برداري اي: بهره گلخانه كشت   

 وسعتي بوده است.
داراي فعاليت پرورش زنبور  هايي كه در روز آمارگيري برداري پرورش زنبور عسل: بهره

 عسل به هر وسعت بوده است.
Pروز گذشته 365هايي كه در طول  برداري بهره: پرورش ماهيپرورش كرم ابريشم و    

 

Pبوده اند پرورش ماهييا  و داراي فعاليت پرورش كرم ابريشم. 
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تنهايي يا با مشاركت ديگران،   بردار كشاورزي: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به بهره
برداري كشاورزي و مسئوليت فني و اقتصادي آن را به عهده داشته و  مديريت امور بهره

  يماً در سود و زيان آن سهيم است.مستق
اراضي كشاورزي: منظور زمين هاي داير كشاورزي است كه شامل اراضي زراعي و باغ و 

 قلمستان مي شود.
و كار   (كشت  زراعت  فعاليت  به  كه  است  كشاورزي  هاي از زمين  : بخشي زراعي  ياراض

 . است  يافته  اختصاص،  و آيش  از زير كشت  ) اعم ساالنه  نباتات
  در آن  شده  انجام  زراعت  كه  تـاس  يـزراع ـياز اراض  تـقسم  : آن يـي آبـي زراعـاراض

 .شود مي  آبياري
  آبياري  در آن  شده  انجام  زراعت  كه  است  از اراضي زراعي  قسمت  : آن زراعي ديم ياراض
 شود. مي  مينأت  آسماني  نزوالت  از طريق  رشد گياه  مورد نياز براي  شود و آب نمي

 در مورد نظر  منظور توليد محصول  به  كه  است  زميني  مساحت ): (كاشت  زير كشت  سطح
 باشد.  رفته  ، زير كشت از آن  و يا قبل  سال  ، در همان آمارگيري  سال
  در سال  قرار دارد ولي  كشت  در تناوب  ، كه يا ديم  آبي  زراعي  از اراضي  قسمت  : آن آيش

  برحسب  نخواهد شد كه  برداشت  از آن  و محصولي  است  نشده  نظر، كشت مورد  زراعي
 شود. مي  محسوب  ديم  يا آيش  آبي  مورد، آيش

سال زراعي: منظور از سال زراعي، اول مهرماه هر سال لغايت پايان شهريور ماه سال بعد 
 است.

  دارند و پس  علفي  معمول ساقهبه طور   شود كه مي  اطالق  نباتاتي  : به ساالنه  محصوالت
  زيرزميني گياه  هاي ، قسمت رود و در مواردي مي آن از بين  ، بوته محصول  از برداشت

، چغندرقند،  ماند. مانند گندم مي  باقي  بعد در زمين  سال  ، پياز و نظاير آن) براي (ريشه
 . و زعفران ها يسبز

  از برداشت  پس دارند و  چوبي  يا ساقه  غالباً تنه  كه هستند  ياهانيگ : ميئدا  محصوالت
 بعـد  هاي سال مجدداً در و ماند مي  يباق  در زميـن  از گيـاه  يا قسمتـي  ، تمام محصول
 ، هلو، انگور و بوته مثمر مانند مركبات  هاي و درختچه  درختان  دهد. انواع مي  محصول

 شوند. مي  محسوب  ميئدا  ، محصوالت غير مثمر مانند تبريزي  و درختان  چاي 
توليد در واحد فراينـد   ، طي مشخص   در دوره زماني  كه  است  توليد: مقدار محصولي

  آماري  هاي . در طرح است  و مصرف  فروش  براي  عرضه  شود و آماده مي  حاصل ، توليدي
باشد و   جنسي  آن  يا دستمزد بابت  داشته  جنبه رايگان  مقدار توليد كه  ، آن مركز آمار ايران
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 شود. مي  د نيز، جزو توليد محسوببرس  واحد توليدي  خودمصرفـي  يا به
  از مزرعه  كه  آن  متعارف  حالت  به  ، توليد هر محصول كشاورزي  مورد محصوالتدر 

  لوبيا، وزن  ، در مورد انواع شلتوك  ، وزن . در مـورد برنج شود، مورد نظر است مي  برداشت
 و  مورد گردو، بادام خشك، در  علوفه  و شبدر، وزن  ، اسپرس ، در مورد يونجه خشك  دانه

، سپيـدار  در مورد تبـريـزيو   خشك  با پوست  پوست سبز ولي  بدون  محصول  وزن،  پسته
 شود. مي  ، توليد محسوب اصله  حسب بـر  درخـت  ، قـطع و...

از نظر   دام  پرورش  ، فعاليت در آن  كه  است  كشاورزي  واحد توليدي  : يك صنعتي  گاوداري
و   اصـول  و با رعايـت  برنامه  ، طبق دام  بهداشتو   تغذيه  ، روش نگهداري  و نحوه  محل

 گيرد. مي  ، انجام و ويژه  نوين  موازين
  آن  از گوشت  منظور استفاده  به  شود كه مي  اطالق  و خروس  مرغ  نوعي  گوشتي: به  مرغ

 شود. مي  داده  پرورش
  اين .شود  مي  داده  ورشپـر ، خوراكي  مرغ توليد تخم  براي  كه  است  تخمگذار: مرغي  مرغ
 گويند. تخمگذار) مي  (نيمچه  پولت  ،ماهگي  سه  سن ها را در مرغ  قبيل
 . است  آهكي  پوست  بدون  د شدهـتولي  ايـه رغـم : منظور، تخم لنبه
  شود. مرغ مي  استفاده  توليد جوجه  ، براي دار آن نطفه  از تخم  كه  است  مادر: مرغي  مرغ

توليد   براي  مادر تخمي  و مرغ  ،گوشتي  و خروس  مرغ  هاي توليد جوجه  ، براي گوشتيمادر 
 شود. مي  داده  پرورش ،تخمگذار مرغ  هاي جوجه

بردار در سطح استان  بهره 171711، تعداد 1393براساس نتايج  سرشماري كشاورزي 
زراعت، باغداري، كشت هاي  اند كه حداقل به يكي از فعاليت اصفهان شناسايي شده

اي، پرورش دام پرورش زنبور عسل، پرورش كرم ابريشم، پرورش ماهي و پرورش  گلخانه
هاي  برداري اند. طبق نتايج اين سرشماري، مساحت بهره طيور به روش سنتي مشغول بوده

هكتار شامل اراضي زراعي و باغ و قلمستان بوده است. همچنين  382467با زمين استان 
 255798باشد. در زمان اجراي سرشماري، تعداد  هكتار مي 70253شت گندم سطح كا

رأس بز و بزغاله در  329675رأس گوسفند و بره و  1169196رأس گاو و گوسفند، 
 هاي داراي دام استان بوده است. برداري بهره

كار و رفاه   شركت تعاوني كشاورزي فعال در اداره كل تعاون، 519، 1394در سال  
نفر  5264ها  نفر عضو داشته و در اين شركت 12734اعي استان ثبت شده كه اجتم

 ميليون ريال بوده است.  133749ها برابر  مشغول به فعاليت بوده و سرمايه اين شركت
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از نظر  هشتم قرار دارد. ي رتبهاستان اصفهان از لحاظ تعداد بهره برداران فهرست شده در 
سوم است.كل مساحت  ي رتبهخانه استان اصفهان داراي تعداد بهره برداران در كشت گل

ي  ار است،كه در كل كشور داراي رتبههكت 382467تحت كشت در اصفهان برابر 
 و اول ي رتبهاز نظر مساحت تحت كشت گندم استان خوزستان داراي  شانزدهم است.

 است. 21 ي ن اصفهان داراي رتبهدر اين شاخص استا ي آخر است. استان قم داراي رتبه
، استان اصفهان داراي رتبه ي اول است، از نظر 1394مقدار توليد شير در سال از نظر 

توليد گوشت مرغ، تخم مرغ داراي رتبه ي سوم و از نظر گوشت قرمز داراي رتبه ي 
 ششم است.
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

237,19655/87آذربايجان شرقي1

200,50274/96آذربايجان غربي2

112,497162/78اردبيل3

172,35884/26اصفهان4

30,281300/75البرز5

53,552261/32ايالم6

39,956290/99بوشهر7

53,097271/31تهران8

66,340251/64چهارمحال و بختياري9

82,845182/05خراسان جنوبي10

338,83418/38خراسان رضوي11

81,605192/02خراسان شمالي12

165,703104/10خوزستان13

83,261172/06زنجان14

45,412281/12سمنان15

168,87394/18سيستان و بلوچستان16

234,47865/80فارس17

77,360211/91قزوين18

11,830310/29قم19

113,606152/81كردستان20

251,11346/21كرمان21

125,369123/10كرمانشاه22

66,631241/65كهگيلويه و بويراحمد23

124,280133/07گلستان24

303,89437/52گيالن25

135,157113/34لرستان26

322,50327/98مازندران27

79,735201/97مركزي28

70,590231/75هرمزگان29

117,571142/91همدان30

76,382221/89يزد31

4,042,811100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 1-5- تعداد كل بهره برداران فهرست شده كشاورزي در سال 1393
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

236,53755/87آذربايجان شرقي1

200,03874/96آذربايجان غربي2

112,401162/79اردبيل3

171,71184/26اصفهان4

30,058300/75البرز5

53,529261/33ايالم6

39,803290/99بوشهر7

52,677271/31تهران8

66,002251/64چهارمحال و بختياري9

82,667182/05خراسان جنوبي10

338,08918/38خراسان رضوي11

81,551192/02خراسان شمالي12

165,298104/10خوزستان13

83,027172/06زنجان14

45,298281/12سمنان15

168,53294/18سيستان و بلوچستان16

233,35965/79فارس17

77,308211/92قزوين18

11,732310/29قم19

113,168152/81كردستان20

249,81746/20كرمان21

125,132123/10كرمانشاه22

66,600241/65كهگيلويه و بويراحمد23

124,191133/08گلستان24

303,62937/53گيالن25

135,153113/35لرستان26

322,10027/99مازندران27

79,412201/97مركزي28

70,091231/74هرمزگان29

117,349142/91همدان30

76,208221/89يزد31

4,032,467100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 2-5- تعداد كل بهره برداران سرشماري شده كشاورزي در سال 1393

كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

165,39546/66آذربايجان شرقي1

142,96955/76آذربايجان غربي2

86,813143/50اردبيل3

103,89194/19اصفهان4

5,780300/23البرز5

44,669211/80ايالم6

19,794270/80بوشهر7

18,196280/73تهران8

44,344221/79چهارمحال و بختياري9

42,127231/70خراسان جنوبي10

214,99828/66خراسان رضوي11

56,416182/27خراسان شمالي12

111,20084/48خوزستان13

56,961172/29زنجان14

22,529260/91سمنان15

68,732162/77سيستان و بلوچستان16

123,61264/98فارس17

37,812241/52قزوين18

3,418310/14قم19

88,316123/56كردستان20

86,817133/50كرمان21

102,982104/15كرمانشاه22

51,571192/08كهگيلويه و بويراحمد23

88,825113/58گلستان24

219,01218/82گيالن25

116,95174/71لرستان26

189,69937/64مازندران27

45,286201/82مركزي28

14,251290/57هرمزگان29

82,412153/32همدان30

26,601251/07يزد31

2,482,379100

جدول شماره 3-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در بخش زراعت سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

127,35356/55آذربايجان شرقي1

93,19984/80آذربايجان غربي2

44,388172/28اردبيل3

93,28374/80اصفهان4

24,817281/28البرز5

9,442300/49ايالم6

17,854290/92بوشهر7

34,163211/76تهران8

28,794231/48چهارمحال و بختياري9

44,588162/29خراسان جنوبي10

127,71546/57خراسان رضوي11

37,893191/95خراسان شمالي12

42,969182/21خوزستان13

49,359152/54زنجان14

27,742251/43سمنان15

67,06593/45سيستان و بلوچستان16

100,95765/20فارس17

55,401122/85قزوين18

6,840310/35قم19

51,775132/66كردستان20

176,94329/11كرمان21

27,786241/43كرمانشاه22

26,868271/38كهگيلويه و بويراحمد23

36,563201/88گلستان24

175,10039/01گيالن25

32,291221/66لرستان26

182,78619/41مازندران27

50,653142/61مركزي28

27,454261/41هرمزگان29

59,206113/05همدان30

61,959103/19يزد31

1,943,206100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 4-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در بخش باغداري سال 1393

كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

193131/40آذربايجان شرقي1

78240/57آذربايجان غربي2

36300/26اردبيل3

1,805313/10اصفهان4

375102/72البرز5

8310/06ايالم6

157151/14بوشهر7

1,747412/68تهران8

40290/29چهارمحال و بختياري9

184141/33خراسان جنوبي10

67464/89خراسان رضوي11

81230/59خراسان شمالي12

138171/00خوزستان13

87210/63زنجان14

219121/59سمنان15

54373/94سيستان و بلوچستان16

247111/79فارس17

82220/59قزوين18

100200/73قم19

44280/32كردستان20

1,954214/18كرمان21

75260/54كرمانشاه22

77250/56كهگيلويه و بويراحمد23

61270/44گلستان24

38592/79گيالن25

125180/91لرستان26

1,494510/84مازندران27

53283/86مركزي28

149161/08هرمزگان29

120190/87همدان30

1,973114/31يزد31

13,783100

جدول شماره 5-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در كشت گلخانه سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

62,06038/75آذربايجان شرقي1

63,37028/94آذربايجان غربي2

32,70284/61اردبيل3

23,914133/37اصفهان4

1,817310/26البرز5

7,236251/02ايالم6

3,380280/48بوشهر7

3,936260/56تهران8

13,205201/86چهارمحال و بختياري9

8,907231/26خراسان جنوبي10

36,21555/11خراسان رضوي11

12,886211/82خراسان شمالي12

52,70047/43خوزستان13

19,246152/71زنجان14

3,699270/52سمنان15

24,621113/47سيستان و بلوچستان16

18,849172/66فارس17

13,788191/94قزوين18

2,097300/30قم19

28,933104/08كردستان20

32,81274/63كرمان21

18,890162/66كرمانشاه22

8,467241/19كهگيلويه و بويراحمد23

31,06894/38گلستان24

73,877110/42گيالن25

24,577123/47لرستان26

34,60664/88مازندران27

16,765182/36مركزي28

11,933221/68هرمزگان29

19,912142/81همدان30

2,641290/37يزد31

709,109100

جدول شماره 6-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش دام سنگين سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

66,15545/68آذربايجان شرقي1

51,69664/44آذربايجان غربي2

27,374182/35اردبيل3

36,518123/14اصفهان4

2,540310/22البرز5

15,673241/35ايالم6

12,657271/09بوشهر7

6,870290/59تهران8

17,540231/51چهارمحال و بختياري9

49,77784/28خراسان جنوبي10

140,426112/06خراسان رضوي11

38,625103/32خراسان شمالي12

51,43974/42خوزستان13

25,246192/17زنجان14

15,403251/32سمنان15

124,989210/74سيستان و بلوچستان16

65,99255/67فارس17

14,059261/21قزوين18

3,152300/27قم19

31,055142/67كردستان20

81,71037/02كرمان21

29,319172/52كرمانشاه22

20,891211/79كهگيلويه و بويراحمد23

30,878152/65گلستان24

11,296280/97گيالن25

36,147133/10لرستان26

29,913162/57مازندران27

24,474202/10مركزي28

46,55494/00هرمزگان29

36,680113/15همدان30

19,116221/64يزد31

1,164,164100

جدول شماره 7-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش دام سبك سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

6,966113/35آذربايجان شرقي1

3,75237/19آذربايجان غربي2

2,57884/94اردبيل3

2,58274/95اصفهان4

599251/15البرز5

736211/41ايالم6

152280/29بوشهر7

646221/24تهران8

1,010181/94چهارمحال و بختياري9

231270/44خراسان جنوبي10

1,433142/75خراسان رضوي11

612241/17خراسان شمالي12

970191/86خوزستان13

2,254104/32زنجان14

623231/19سمنان15

96290/18سيستان و بلوچستان16

3,89827/47فارس17

1,210162/32قزوين18

75300/14قم19

3,40766/53كردستان20

1,967113/77كرمان21

1,204172/31كرمانشاه22

1,741123/34كهگيلويه و بويراحمد23

2,35294/51گلستان24

3,64846/99گيالن25

1,212152/32لرستان26

3,52056/74مازندران27

890201/71مركزي28

31310/06هرمزگان29

1,483132/84همدان30

313260/60يزد31

52,191100

جدول شماره 8-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش زنبور عسل سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

18662/15آذربايجان شرقي1

0170/00آذربايجان غربي2

0170/00اردبيل3

2270/25اصفهان4

0170/00البرز5

0170/00ايالم6

0170/00بوشهر7

1160/01تهران8

0170/00چهارمحال و بختياري9

1980/22خراسان جنوبي10

1,631318/86خراسان رضوي11

38254/42خراسان شمالي12

2150/02خوزستان13

7100/08زنجان14

3130/03سمنان15

0170/00سيستان و بلوچستان16

1390/15فارس17

0170/00قزوين18

0170/00قم19

0170/00كردستان20

6110/07كرمان21

3130/03كرمانشاه22

0170/00كهگيلويه و بويراحمد23

1,678219/41گلستان24

3,723143/06گيالن25

0170/00لرستان26

965411/16مازندران27

0170/00مركزي28

0170/00هرمزگان29

0170/00همدان30

5120/06يزد31

8,646100

جدول شماره 9-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش كرم ابريشم سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

79,28646/49آذربايجان شرقي1

65,99155/41آذربايجان غربي2

56,98984/67اردبيل3

34,752122/85اصفهان4

3,163300/26البرز5

15,566231/28ايالم6

8,543270/70بوشهر7

7,164280/59تهران8

20,992211/72چهارمحال و بختياري9

24,043191/97خراسان جنوبي10

80,31336/58خراسان رضوي11

22,787201/87خراسان شمالي12

57,90174/74خوزستان13

27,844172/28زنجان14

9,719260/80سمنان15

32,924142/70سيستان و بلوچستان16

64,26465/26فارس17

13,002251/07قزوين18

2,874310/24قم19

30,768162/52كردستان20

43,389103/55كرمان21

33,075132/71كرمانشاه22

27,517182/25كهگيلويه و بويراحمد23

35,494112/91گلستان24

161,350113/22گيالن25

49,62394/06لرستان26

138,481211/34مازندران27

19,312221/58مركزي28

7,056290/58هرمزگان29

31,886152/61همدان30

14,704241/20يزد31

1,220,772100

جدول شماره 10-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش طيور به روش سنتي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور
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سهم از كل كشوررتبه استان تعداد كل بهره برداراناستان-1393رديف

29082/19آذربايجان شرقي1

146161/10آذربايجان غربي2

107240/81اردبيل3

29672/23اصفهان4

63270/48البرز5

44290/33ايالم6

1310/01بوشهر7

181131/37تهران8

29762/24چهارمحال و بختياري9

156151/18خراسان جنوبي10

35252/66خراسان رضوي11

68260/51خراسان شمالي12

78435/91خوزستان13

255101/92زنجان14

189121/43سمنان15

51743/90سيستان و بلوچستان16

137181/03فارس17

123220/93قزوين18

59280/45قم19

171141/29كردستان20

135201/02كرمان21

108230/81كرمانشاه22

136191/03كهگيلويه و بويراحمد23

26291/98گلستان24

5,886144/40گيالن25

234111/77لرستان26

1,875214/14مازندران27

144171/09مركزي28

21300/16هرمزگان29

93250/70همدان30

126210/95يزد31

13,256100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 11-5- تعداد كل بهره برداران كشاورزي در پرورش ماهي سال 1393



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
96 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

1,198,69737/28آذربايجان شرقي1

821,72874/99آذربايجان غربي2

702,020114/26اردبيل3

382,467162/32اصفهان4

50,227310/30البرز5

264,619211/61ايالم6

308,478201/87بوشهر7

182,120251/11تهران8

182,112261/11چهارمحال و بختياري9

189,739241/15خراسان جنوبي10

1,460,11118/86خراسان رضوي11

393,089152/39خراسان شمالي12

1,324,87228/04خوزستان13

816,83084/96زنجان14

181,966271/10سمنان15

338,378182/05سيستان و بلوچستان16

987,46755/99فارس17

370,285172/25قزوين18

52,946300/32قم19

1,051,88146/38كردستان20

757,509104/60كرمان21

681,859124/14كرمانشاه22

217,377221/32كهگيلويه و بويراحمد23

575,642133/49گلستان24

209,765231/27گيالن25

783,44594/75لرستان26

333,410192/02مازندران27

552,558143/35مركزي28

118,060280/72هرمزگان29

872,17465/29همدان30

114,778290/70يزد31

16,476,609100

جدول شماره 12-5- كل مساحت زمين تحت كشت سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
97 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

300,12473/94آذربايجان شرقي1

350,36554/60آذربايجان غربي2

216,432112/84اردبيل3

329,74064/33اصفهان4

48,400310/64البرز5

75,707280/99ايالم6

76,183271/00بوشهر7

173,176162/27تهران8

98,193261/29چهارمحال و بختياري9

157,702192/07خراسان جنوبي10

802,342110/53خراسان رضوي11

168,500172/21خراسان شمالي12

796,418210/45خوزستان13

154,181202/02زنجان14

159,149182/09سمنان15

276,88083/63سيستان و بلوچستان16

696,88749/15فارس17

207,039132/72قزوين18

52,107300/68قم19

118,217231/55كردستان20

746,09439/79كرمان21

150,341211/97كرمانشاه22

55,592290/73كهگيلويه و بويراحمد23

188,891142/48گلستان24

147,963221/94گيالن25

185,367152/43لرستان26

226,73392/98مازندران27

216,171122/84مركزي28

106,994251/40هرمزگان29

222,607102/92همدان30

114,724241/51يزد31

7,619,219100

جدول شماره 13-5- كل مساحت زمين تحت كشت  آبي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
98 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

898,573210/14آذربايجان شرقي1

471,364105/32آذربايجان غربي2

485,58895/48اردبيل3

52,727230/60اصفهان4

1,827290/02البرز5

188,912162/13ايالم6

232,295142/62بوشهر7

8,944280/10تهران8

83,919200/95چهارمحال و بختياري9

32,036240/36خراسان جنوبي10

657,76947/43خراسان رضوي11

224,588152/54خراسان شمالي12

528,45485/97خوزستان13

662,64937/48زنجان14

22,817250/26سمنان15

61,498220/69سيستان و بلوچستان16

290,581133/28فارس17

163,247171/84قزوين18

839300/01قم19

933,664110/54كردستان20

11,415260/13كرمان21

531,51876/00كرمانشاه22

161,784181/83كهگيلويه و بويراحمد23

386,751114/37گلستان24

61,802210/70گيالن25

598,07866/75لرستان26

106,678191/20مازندران27

336,387123/80مركزي28

11,067270/12هرمزگان29

649,56757/33همدان30

54310/00يزد31

8,857,392100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 14-5- كل مساحت زمين تحت كشت ديم سال 1393

كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
99 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

1,102,90537/51آذربايجان شرقي1

716,92494/88آذربايجان غربي2

670,871104/57اردبيل3

311,430172/12اصفهان4

35,569310/24البرز5

259,695201/77ايالم6

284,843181/94بوشهر7

148,887261/01تهران8

156,505231/07چهارمحال و بختياري9

154,596241/05خراسان جنوبي10

1,332,52519/07خراسان رضوي11

365,919152/49خراسان شمالي12

1,286,27728/76خوزستان13

769,88375/24زنجان14

147,143271/00سمنان15

280,192191/91سيستان و بلوچستان16

827,61765/64فارس17

313,463162/13قزوين18

43,053300/29قم19

1,023,19346/97كردستان20

412,038142/81كرمان21

663,308114/52كرمانشاه22

197,059221/34كهگيلويه و بويراحمد23

556,028123/79گلستان24

149,356251/02گيالن25

758,79485/17لرستان26

242,563211/65مازندران27

507,392133/45مركزي28

84,016280/57هرمزگان29

841,94055/73همدان30

43,068290/29يزد31

14,687,052100

جدول شماره 15-5- كل مساحت زمين تحت كشت زراعي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
100 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

207,45883/46آذربايجان شرقي1

252,79164/22آذربايجان غربي2

185,652103/10اردبيل3

259,84254/33اصفهان4

33,755310/56البرز5

70,905261/18ايالم6

54,628270/91بوشهر7

140,001172/33تهران8

72,847251/21چهارمحال و بختياري9

124,862202/08خراسان جنوبي10

701,209211/69خراسان رضوي11

147,412162/46خراسان شمالي12

759,090112/66خوزستان13

107,704221/80زنجان14

124,359212/07سمنان15

219,93673/67سيستان و بلوچستان16

571,77239/53فارس17

151,304152/52قزوين18

42,219290/70قم19

95,219231/59كردستان20

402,39046/71كرمان21

132,866182/22كرمانشاه22

36,899300/62كهگيلويه و بويراحمد23

174,492112/91گلستان24

129,163192/15گيالن25

161,603132/69لرستان26

151,492142/53مازندران27

171,709122/86مركزي28

75,981241/27هرمزگان29

194,00893/24همدان30

43,065280/72يزد31

5,996,633100

جدول شماره 16-5- كل مساحت زمين تحت كشت زراعي آبي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
101 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

895,447210/30آذربايجان شرقي1

464,133105/34آذربايجان غربي2

485,21895/58اردبيل3

51,588220/59اصفهان4

1,814290/02البرز5

188,790162/17ايالم6

230,215142/65بوشهر7

8,886270/10تهران8

83,659200/96چهارمحال و بختياري9

29,733230/34خراسان جنوبي10

631,31657/26خراسان رضوي11

218,507152/51خراسان شمالي12

527,18786/07خوزستان13

662,17937/62زنجان14

22,784240/26سمنان15

60,256210/69سيستان و بلوچستان16

255,845132/94فارس17

162,159171/87قزوين18

834300/01قم19

927,974110/68كردستان20

9,647260/11كرمان21

530,44276/10كرمانشاه22

160,160181/84كهگيلويه و بويراحمد23

381,537114/39گلستان24

20,192250/23گيالن25

597,19166/87لرستان26

91,072191/05مازندران27

335,683123/86مركزي28

8,035280/09هرمزگان29

647,93147/46همدان30

3310/00يزد31

8,690,417100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 17-5- كل مساحت زمين تحت كشت زراعي ديم سال 1393



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
102 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

95,79255/35آذربايجان شرقي1

104,80445/86آذربايجان غربي2

31,149191/74اردبيل3

71,03783/97اصفهان4

14,658290/82البرز5

4,924310/28ايالم6

23,635251/32بوشهر7

33,233181/86تهران8

25,606231/43چهارمحال و بختياري9

35,143151/96خراسان جنوبي10

127,58637/13خراسان رضوي11

27,170221/52خراسان شمالي12

38,595142/16خوزستان13

46,947122/62زنجان14

34,823161/95سمنان15

58,186103/25سيستان و بلوچستان16

159,85028/93فارس17

56,822113/18قزوين18

9,893300/55قم19

28,688211/60كردستان20

345,471119/30كرمان21

18,551281/04كرمانشاه22

20,317261/14كهگيلويه و بويراحمد23

19,614271/10گلستان24

60,40993/38گيالن25

24,650241/38لرستان26

90,84765/08مازندران27

45,166132/52مركزي28

34,045171/90هرمزگان29

30,235201/69همدان30

71,71074/01يزد31

1,789,556100

جدول شماره 18-5- كل مساحت زمين باغ و قلمستان سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
103 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

92,66655/71آذربايجان شرقي1

97,57346/01آذربايجان غربي2

30,780181/90اردبيل3

69,89984/31اصفهان4

14,645280/90البرز5

4,802310/30ايالم6

21,555231/33بوشهر7

33,175152/04تهران8

25,346201/56چهارمحال و بختياري9

32,840162/02خراسان جنوبي10

101,13336/23خراسان رضوي11

21,089241/30خراسان شمالي12

37,328132/30خوزستان13

46,477112/86زنجان14

34,790142/14سمنان15

56,94493/51سيستان و بلوچستان16

125,11527/71فارس17

55,735103/43قزوين18

9,888300/61قم19

22,997221/42كردستان20

343,704121/18كرمان21

17,475271/08كرمانشاه22

18,693261/15كهگيلويه و بويراحمد23

14,399290/89گلستان24

18,800251/16گيالن25

23,764211/46لرستان26

75,24164/64مازندران27

44,462122/74مركزي28

31,013171/91هرمزگان29

28,599191/76همدان30

71,65974/42يزد31

1,622,586100

جدول شماره 19-5- كل مساحت زمين آبي باغ و قلمستان سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
104 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

3,12691/87آذربايجان شرقي1

7,23154/33آذربايجان غربي2

370240/22اردبيل3

1,138180/68اصفهان4

12300/01البرز5

122260/07ايالم6

2,080121/25بوشهر7

58270/03تهران8

260250/16چهارمحال و بختياري9

2,303111/38خراسان جنوبي10

26,453315/84خراسان رضوي11

6,08263/64خراسان شمالي12

1,267160/76خوزستان13

470230/28زنجان14

33290/02سمنان15

1,242170/74سيستان و بلوچستان16

34,735220/80فارس17

1,088190/65قزوين18

5310/00قم19

5,69073/41كردستان20

1,767131/06كرمان21

1,076200/64كرمانشاه22

1,624150/97كهگيلويه و بويراحمد23

5,21483/12گلستان24

41,610124/92گيالن25

887210/53لرستان26

15,60649/35مازندران27

704220/42مركزي28

3,032101/82هرمزگان29

1,636140/98همدان30

51280/03يزد31

166,972100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 20-5- كل مساحت زمين ديم باغ و قلمستان سال 1393

كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
105 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

483,34037/46آذربايجان شرقي1

331,059105/11آذربايجان غربي2

260,940124/03اردبيل3

70,253211/08اصفهان4

8,339290/13البرز5

148,734152/30ايالم6

201,815143/12بوشهر7

50,306230/78تهران8

66,258221/02چهارمحال و بختياري9

26,869260/41خراسان جنوبي10

430,14046/64خراسان رضوي11

132,895162/05خراسان شمالي12

854,297113/19خوزستان13

344,27075/32زنجان14

36,166250/56سمنان15

79,590201/23سيستان و بلوچستان16

325,993115/03فارس17

128,716171/99قزوين18

5,907310/09قم19

560,40728/65كردستان20

127,506181/97كرمان21

351,57765/43كرمانشاه22

94,800191/46كهگيلويه و بويراحمد23

340,31585/26گلستان24

7,746300/12گيالن25

370,14555/72لرستان26

47,893240/74مازندران27

224,418133/47مركزي28

13,516270/21هرمزگان29

339,87795/25همدان30

11,556280/18يزد31

6,475,643100

جدول شماره 21-5- كل مساحت تحت كشت گندم سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
106 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

55,187112/67آذربايجان شرقي1

70,75793/42آذربايجان غربي2

69,280103/35اردبيل3

43,928152/12اصفهان4

8,166280/39البرز5

54,967122/66ايالم6

15,541250/75بوشهر7

46,949142/27تهران8

22,896211/11چهارمحال و بختياري9

18,179230/88خراسان جنوبي10

154,87837/49خراسان رضوي11

39,594171/91خراسان شمالي12

484,067123/40خوزستان13

18,072240/87زنجان14

28,146201/36سمنان15

77,18973/73سيستان و بلوچستان16

233,826211/30فارس17

40,754161/97قزوين18

5,439290/26قم19

37,492181/81كردستان20

126,88846/13كرمان21

71,70883/47كرمانشاه22

19,691220/95كهگيلويه و بويراحمد23

121,93455/89گلستان24

168310/01گيالن25

85,47364/13لرستان26

1,987300/10مازندران27

36,995191/79مركزي28

12,724260/61هرمزگان29

54,543132/64همدان30

11,556270/56يزد31

2,068,974100

جدول شماره 22-5- كل مساحت تحت كشت گندم  آبي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
107 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

428,15329/72آذربايجان شرقي1

260,30295/91آذربايجان غربي2

191,660114/35اردبيل3

26,325210/60اصفهان4

173300/00البرز5

93,767142/13ايالم6

186,275134/23بوشهر7

3,358250/08تهران8

43,362200/98چهارمحال و بختياري9

8,690220/20خراسان جنوبي10

275,26286/25خراسان رضوي11

93,301152/12خراسان شمالي12

370,22938/40خوزستان13

326,19847/40زنجان14

8,021230/18سمنان15

2,401260/05سيستان و بلوچستان16

92,167162/09فارس17

87,962172/00قزوين18

468290/01قم19

522,915111/87كردستان20

618280/01كرمان21

279,86976/35كرمانشاه22

75,109181/70كهگيلويه و بويراحمد23

218,381104/96گلستان24

7,578240/17گيالن25

284,67266/46لرستان26

45,907191/04مازندران27

187,423124/25مركزي28

792270/02هرمزگان29

285,33356/48همدان30

0310/00يزد31

4,406,671100

جدول شماره 23-5- كل مساحت تحت كشت گندم ديم سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
108 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

111,72795/40آذربايجان شرقي1

61,885112/99آذربايجان غربي2

134,50966/50اردبيل3

45,895142/22اصفهان4

9,184280/44البرز5

67,537103/26ايالم6

36,285201/75بوشهر7

37,096191/79تهران8

30,007221/45چهارمحال و بختياري9

20,285250/98خراسان جنوبي10

203,49829/83خراسان رضوي11

60,080122/90خراسان شمالي12

162,47737/85خوزستان13

41,397162/00زنجان14

28,802231/39سمنان15

36,053211/74سيستان و بلوچستان16

147,19747/11فارس17

39,437171/90قزوين18

14,448270/70قم19

19,451260/94كردستان20

38,125181/84كرمان21

138,13256/67كرمانشاه22

49,928132/41كهگيلويه و بويراحمد23

133,12476/43گلستان24

3,787300/18گيالن25

205,54519/93لرستان26

22,447241/08مازندران27

44,163152/13مركزي28

6,919290/33هرمزگان29

117,63985/68همدان30

3,236310/16يزد31

2,070,295100

جدول شماره 24-5- كل مساحت تحت كشت جو سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
109 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

22,340143/41آذربايجان شرقي1

15,450162/36آذربايجان غربي2

23,859123/64اردبيل3

40,12646/12اصفهان4

8,381201/28البرز5

2,489270/38ايالم6

1,688290/26بوشهر7

35,77355/46تهران8

7,107221/08چهارمحال و بختياري9

18,723152/86خراسان جنوبي10

122,920118/76خراسان رضوي11

25,234113/85خراسان شمالي12

43,71436/67خوزستان13

7,728211/18زنجان14

23,813133/63سمنان15

28,56594/36سيستان و بلوچستان16

44,71126/82فارس17

26,128103/99قزوين18

14,365182/19قم19

4,629240/71كردستان20

34,02465/19كرمان21

5,347230/82كرمانشاه22

2,934260/45كهگيلويه و بويراحمد23

9,086191/39گلستان24

116310/02گيالن25

15,025172/29لرستان26

1,944280/30مازندران27

33,78575/16مركزي28

1,368300/21هرمزگان29

30,57284/67همدان30

3,235250/49يزد31

655,179100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 25-5- كل مساحت تحت كشت جو آبي سال 1393



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
110 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

89,387146/32آذربايجان شرقي1

46,434163/28آذربايجان غربي2

110,650127/82اردبيل3

5,76940/41اصفهان4

803200/06البرز5

65,048274/60ايالم6

34,598292/44بوشهر7

1,32350/09تهران8

22,901221/62چهارمحال و بختياري9

1,563150/11خراسان جنوبي10

80,57815/69خراسان رضوي11

34,846112/46خراسان شمالي12

118,76238/39خوزستان13

33,669212/38زنجان14

4,989130/35سمنان15

7,48790/53سيستان و بلوچستان16

102,48527/24فارس17

13,309100/94قزوين18

83180/01قم19

14,822241/05كردستان20

4,10060/29كرمان21

132,786239/38كرمانشاه22

46,994263/32كهگيلويه و بويراحمد23

124,038198/77گلستان24

3,671310/26گيالن25

190,5201713/46لرستان26

20,503281/45مازندران27

10,37870/73مركزي28

5,551300/39هرمزگان29

87,06786/15همدان30

0250/00يزد31

1,415,114100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 26-5- كل مساحت تحت كشت جو ديم سال 1393



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
111 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

2,321120/61آذربايجان شرقي1

10210/00آذربايجان غربي2

1,417150/37اردبيل3

3,35390/88اصفهان4

0220/00البرز5

1,589140/41ايالم6

0220/00بوشهر7

292190/08تهران8

2,411110/63چهارمحال و بختياري9

13200/00خراسان جنوبي10

1,094160/29خراسان رضوي11

404170/11خراسان شمالي12

34,34738/97خوزستان13

2,786100/73زنجان14

0220/00سمنان15

6,91161/80سيستان و بلوچستان16

20,88055/45فارس17

1,779130/46قزوين18

0220/00قم19

0220/00كردستان20

0220/00كرمان21

383180/10كرمانشاه22

6,49671/70كهگيلويه و بويراحمد23

25,71546/71گلستان24

127,052233/17گيالن25

3,49580/91لرستان26

140,265136/62مازندران27

0220/00مركزي28

0220/00هرمزگان29

0220/00همدان30

0220/00يزد31

383,013100

جدول شماره 27-5- كل مساحت تحت كشت برنج سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
112 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

47170/76آذربايجان شرقي1

24250/39آذربايجان غربي2

10300/16اردبيل3

778412/56اصفهان4

13792/21البرز5

2310/03ايالم6

79141/28بوشهر7

1,354121/86تهران8

15280/24چهارمحال و بختياري9

45180/73خراسان جنوبي10

14682/36خراسان رضوي11

19270/31خراسان شمالي12

102121/65خوزستان13

21260/34زنجان14

82131/32سمنان15

26354/25سيستان و بلوچستان16

131102/11فارس17

43200/69قزوين18

78151/26قم19

32230/52كردستان20

1,224219/76كرمان21

30240/48كرمانشاه22

34220/55كهگيلويه و بويراحمد23

38210/61گلستان24

65161/05گيالن25

13290/21لرستان26

23463/78مازندران27

15572/50مركزي28

111111/79هرمزگان29

44190/71همدان30

838313/53يزد31

6,194100

جدول شماره 28-5- كل مساحت تحت كشت گلخانه اي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
113 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

149,73775/63آذربايجان شرقي1

222,67528/37آذربايجان غربي2

120,114104/52اردبيل3

67,518152/54اصفهان4

18,796270/71البرز5

27,042231/02ايالم6

36,120211/36بوشهر7

58,652172/20تهران8

26,487261/00چهارمحال و بختياري9

26,931241/01خراسان جنوبي10

208,14837/83خراسان رضوي11

44,031191/66خراسان شمالي12

280,126110/53خوزستان13

80,184143/01زنجان14

30,537221/15سمنان15

95,633113/60سيستان و بلوچستان16

172,70056/49فارس17

64,880162/44قزوين18

7,986300/30قم19

121,62294/57كردستان20

184,93146/95كرمان21

151,15165/68كرمانشاه22

13,645280/51كهگيلويه و بويراحمد23

131,73484/95گلستان24

8,317290/31گيالن25

89,296123/36لرستان26

26,846251/01مازندران27

43,625201/64مركزي28

57,249182/15هرمزگان29

85,312133/21همدان30

7,950310/30يزد31

2,659,975100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 29-5- كل مساحت تحت كشت ساير محصوالت زراعي سال 1393



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
114 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

97,93574/65آذربايجان شرقي1

157,06857/45آذربايجان غربي2

98,37664/67اردبيل3

66,032113/13اصفهان4

18,755260/89البرز5

22,742251/08ايالم6

35,973201/71بوشهر7

57,940142/75تهران8

24,610231/17چهارمحال و بختياري9

25,410221/21خراسان جنوبي10

190,27229/03خراسان رضوي11

27,272211/29خراسان شمالي12

277,199113/16خوزستان13

66,923103/18زنجان14

23,017241/09سمنان15

62,251122/95سيستان و بلوچستان16

168,59848/00فارس17

55,990162/66قزوين18

7,929300/38قم19

45,100182/14كردستان20

184,55638/76كرمان21

59,864132/84كرمانشاه22

9,628280/46كهگيلويه و بويراحمد23

77,89783/70گلستان24

1,973310/09گيالن25

48,988172/32لرستان26

12,736270/60مازندران27

40,536191/92مركزي28

56,561152/68هرمزگان29

76,99293/65همدان30

7,949290/38يزد31

2,107,072100

جدول شماره 30-5- كل مساحت تحت كشت ساير محصوالت زراعي آبي سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
115 

استان-1393رديف
مساحت زمين

(هكتار)
سهم از كل كشوررتبه استان 

51,80359/37آذربايجان شرقي1

65,607311/87آذربايجان غربي2

21,73883/93اردبيل3

1,486240/27اصفهان4

41300/01البرز5

4,301170/78ايالم6

147280/03بوشهر7

712250/13تهران8

1,876220/34چهارمحال و بختياري9

1,521230/28خراسان جنوبي10

17,87693/23خراسان رضوي11

16,759103/03خراسان شمالي12

2,927210/53خوزستان13

13,261122/40زنجان14

7,519151/36سمنان15

33,38176/04سيستان و بلوچستان16

4,102180/74فارس17

8,890131/61قزوين18

57290/01قم19

76,522213/84كردستان20

375270/07كرمان21

91,287116/51كرمانشاه22

4,017190/73كهگيلويه و بويراحمد23

53,83749/74گلستان24

6,344161/15گيالن25

40,30867/29لرستان26

14,109112/55مازندران27

3,089200/56مركزي28

688260/12هرمزگان29

8,320141/50همدان30

0310/00يزد31

552,900100

جدول شماره 31-5- كل مساحت تحت كشت ساير محصوالت زراعي ديم سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
116 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1393رديف

346,30418/18آذربايجان شرقي1

315,74137/46آذربايجان غربي2

192,35094/55اردبيل3

255,79876/04اصفهان4

74,852201/77البرز5

27,679290/65ايالم6

24,779310/59بوشهر7

343,05028/11تهران8

51,363251/21چهارمحال و بختياري9

29,328270/69خراسان جنوبي10

222,89185/27خراسان رضوي11

43,870261/04خراسان شمالي12

264,18066/24خوزستان13

87,682182/07زنجان14

57,459231/36سمنان15

88,659172/09سيستان و بلوچستان16

175,923104/16فارس17

139,549123/30قزوين18

62,439221/48قم19

93,607162/21كردستان20

142,286113/36كرمان21

73,600211/74كرمانشاه22

28,801280/68كهگيلويه و بويراحمد23

139,150133/29گلستان24

290,58446/87گيالن25

102,584152/42لرستان26

285,42656/74مازندران27

108,025142/55مركزي28

26,904300/64هرمزگان29

85,514192/02همدان30

51,617241/22يزد31

4,231,994100

جدول شماره 32-5- تعداد گاو و گوساله در روز آمارگيري سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
117 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1393رديف

2,307,46337/34آذربايجان شرقي1

2,520,15528/02آذربايجان غربي2

1,228,35283/91اردبيل3

1,169,19693/72اصفهان4

229,476280/73البرز5

559,033231/78ايالم6

179,417300/57بوشهر7

673,637212/14تهران8

541,229241/72چهارمحال و بختياري9

708,068202/25خراسان جنوبي10

3,537,424111/26خراسان رضوي11

1,100,294103/50خراسان شمالي12

1,797,34255/72خوزستان13

716,854192/28زنجان14

969,348153/09سمنان15

744,690182/37سيستان و بلوچستان16

1,920,05346/11فارس17

591,306221/88قزوين18

189,348290/60قم19

811,422172/58كردستان20

1,462,59264/65كرمان21

979,896143/12كرمانشاه22

360,279271/15كهگيلويه و بويراحمد23

982,365133/13گلستان24

412,211251/31گيالن25

1,316,33374/19لرستان26

988,795123/15مازندران27

948,013163/02مركزي28

76,503310/24هرمزگان29

1,023,725113/26همدان30

375,749261/20يزد31

31,420,568100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 33-5- تعداد بره و گوسفند در روز آمارگيري سال 1393

كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
118 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1393رديف

313,941122/55آذربايجان شرقي1

217,253171/76آذربايجان غربي2

176,609181/43اردبيل3

329,675112/67اصفهان4

20,742310/17البرز5

252,886142/05ايالم6

428,577103/47بوشهر7

79,385250/64تهران8

261,935132/12چهارمحال و بختياري9

607,66974/93خراسان جنوبي10

481,50683/90خراسان رضوي11

147,303211/19خراسان شمالي12

1,155,00849/36خوزستان13

109,280230/89زنجان14

220,050161/78سمنان15

1,338,833310/86سيستان و بلوچستان16

1,864,625115/12فارس17

45,362290/37قزوين18

46,659280/38قم19

129,730221/05كردستان20

1,474,333211/95كرمان21

171,577191/39كرمانشاه22

675,01055/47كهگيلويه و بويراحمد23

147,433201/20گلستان24

42,231300/34گيالن25

480,77793/90لرستان26

62,692260/51مازندران27

81,946240/66مركزي28

665,39465/40هرمزگان29

60,892270/49همدان30

243,962151/98يزد31

12,333,275100

جدول شماره 34-5- تعداد بز و بزغاله در روز آمارگيري سال 1393

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
119 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1390رديف

668,582310/13آذربايجان شرقي1

393,46455/96آذربايجان غربي2

246,513113/73اردبيل3

675,556210/23اصفهان4

118,216191/79البرز5

60,766270/92ايالم6

7,120310/11بوشهر7

359,26465/44تهران8

162,176142/46چهارمحال و بختياري9

39,714290/60خراسان جنوبي10

710,878110/77خراسان رضوي11

111,606211/69خراسان شمالي12

261,36593/96خوزستان13

158,688152/40زنجان14

96,204221/46سمنان15

129,383181/96سيستان و بلوچستان16

347,64175/27فارس17

247,799103/75قزوين18

73,053261/11قم19

75,003251/14كردستان20

263,10783/99كرمان21

130,552171/98كرمانشاه22

52,009280/79كهگيلويه و بويراحمد23

144,170162/18گلستان24

93,039231/41گيالن25

211,786123/21لرستان26

394,63145/98مازندران27

162,802132/47مركزي28

12,860300/19هرمزگان29

113,842201/72همدان30

79,107241/20يزد31

6,600,896100

جدول شماره 35-5- مقدار كل توليد شير در سال 1390

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
120 

سهم از كل كشوررتبه استان تناستان-1390رديف

49,422210/75آذربايجان شرقي1

41,48649/02آذربايجان غربي2

35,94557/82اردبيل3

3,974220/86اصفهان4

3,648230/79البرز5

6,176161/34ايالم6

73310/02بوشهر7

24,43865/31تهران8

5,755191/25چهارمحال و بختياري9

4,009210/87خراسان جنوبي10

110,331123/99خراسان رضوي11

9,439112/05خراسان شمالي12

8,748141/90خوزستان13

13,81083/00زنجان14

8,746151/90سمنان15

3,182250/69سيستان و بلوچستان16

12,033102/62فارس17

3,303240/72قزوين18

210300/05قم19

9,306122/02كردستان20

16,33373/55كرمان21

12,43592/70كرمانشاه22

721280/16كهگيلويه و بويراحمد23

1,884260/41گلستان24

4,894201/06گيالن25

47,184310/26لرستان26

9,282132/02مازندران27

438290/10مركزي28

1,064270/23هرمزگان29

5,769181/25همدان30

5,804171/26يزد31

459,842100
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 36-5- مقدار كل توليد شير گوسفندي در سال 1390

كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
121 

سهم از كل كشوررتبه استان تناستان-1390رديف

13,67956/67آذربايجان شرقي1

6,316133/08آذربايجان غربي2

7,453103/63اردبيل3

6,113152/98اصفهان4

830300/40البرز5

4,662172/27ايالم6

2,079231/01بوشهر7

1,705270/83تهران8

6,200143/02چهارمحال و بختياري9

6,087162/97خراسان جنوبي10

14,23146/94خراسان رضوي11

2,093221/02خراسان شمالي12

14,51837/08خوزستان13

6,729123/28زنجان14

3,024201/47سمنان15

9,43374/60سيستان و بلوچستان16

27,348113/34فارس17

4,400182/15قزوين18

152310/07قم19

1,899250/93كردستان20

19,88129/70كرمان21

7,55693/68كرمانشاه22

11,64165/68كهگيلويه و بويراحمد23

1,048290/51گلستان24

1,405280/69گيالن25

7,211113/52لرستان26

1,732260/84مازندران27

1,940240/95مركزي28

3,674191/79هرمزگان29

2,414211/18همدان30

7,60683/71يزد31

205,059100

جدول شماره 37-5- مقدار كل توليد شير بز در سال 1390

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
122 

سهم از كل كشوررتبه استان تناستان-1390رديف

605,480210/20آذربايجان شرقي1

345,66355/82آذربايجان غربي2

203,114113/42اردبيل3

665,469111/21اصفهان4

113,738181/92البرز5

49,928270/84ايالم6

4,967310/08بوشهر7

333,12065/61تهران8

150,221142/53چهارمحال و بختياري9

29,618290/50خراسان جنوبي10

586,31739/88خراسان رضوي11

100,074211/69خراسان شمالي12

238,09894/01خوزستان13

138,150162/33زنجان14

84,434231/42سمنان15

116,768171/97سيستان و بلوچستان16

308,26075/19فارس17

240,09684/04قزوين18

72,691241/22قم19

63,799261/07كردستان20

226,892103/82كرمان21

110,561191/86كرمانشاه22

39,646280/67كهگيلويه و بويراحمد23

141,238152/38گلستان24

86,741221/46گيالن25

157,391132/65لرستان26

383,61746/46مازندران27

160,423122/70مركزي28

8,121300/14هرمزگان29

105,660201/78همدان30

65,698251/11يزد31

5,935,993100

جدول شماره 38-5- مقدار كل توليد شير گاو در سال 1390

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
123 

سهم از كل كشوررتبه استان كيلوگرماستان-1390رديف

3,278,08237/73آذربايجان شرقي1

3,770,17528/89آذربايجان غربي2

2,557,49446/03اردبيل3

803,759161/89اصفهان4

196,328280/46البرز5

698,359171/65ايالم6

141,313310/33بوشهر7

980,403122/31تهران8

842,701151/99چهارمحال و بختياري9

436,046251/03خراسان جنوبي10

10,456,169124/64خراسان رضوي11

991,797112/34خراسان شمالي12

2,222,67455/24خوزستان13

463,596241/09زنجان14

578,573221/36سمنان15

1,056,066102/49سيستان و بلوچستان16

2,109,61464/97فارس17

605,047211/43قزوين18

172,185300/41قم19

660,852201/56كردستان20

961,584132/27كرمان21

1,540,56483/63كرمانشاه22

277,390270/65كهگيلويه و بويراحمد23

907,795142/14گلستان24

569,779231/34گيالن25

1,901,88474/48لرستان26

1,389,62493/28مازندران27

662,525191/56مركزي28

180,311290/42هرمزگان29

665,966181/57همدان30

351,434260/83يزد31

42,430,089100

جدول شماره 39-5- مقدار كل توليد پشم گوسفند در سال 1390

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
124 

سهم از كل كشوررتبه استان كيلوگرماستان-1390رديف

465280/02آذربايجان شرقي1

81,90093/93آذربايجان غربي2

828270/04اردبيل3

11,988190/57اصفهان4

122300/01البرز5

91,15574/37ايالم6

49,704132/38بوشهر7

4,882220/23تهران8

21,895161/05چهارمحال و بختياري9

143,21246/87خراسان جنوبي10

69,460103/33خراسان رضوي11

4,880230/23خراسان شمالي12

108,75355/21خوزستان13

6,070210/29زنجان14

4,354240/21سمنان15

287,807313/80سيستان و بلوچستان16

368,191217/65فارس17

930260/04قزوين18

6310/00قم19

24,677151/18كردستان20

413,547119/83كرمان21

54,688122/62كرمانشاه22

65,560113/14كهگيلويه و بويراحمد23

14,604180/70گلستان24

16,554170/79گيالن25

107,98365/18لرستان26

34,962141/68مازندران27

1,270250/06مركزي28

84,21184/04هرمزگان29

174290/01همدان30

10,779200/52يزد31

2,085,611100

جدول شماره 40-5- مقدار كل توليد كرك و مو بز در سال 1390

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
125 

سهم از كل كشوررتبه استان تناستان-1389رديف

514,54584/69آذربايجان شرقي1

758,40856/92آذربايجان غربي2

21,507310/20اردبيل3

286,221122/61اصفهان4

363,865103/32البرز5

21,857300/20ايالم6

119,750241/09بوشهر7

266,098142/43تهران8

63,756260/58چهارمحال و بختياري9

40,903280/37خراسان جنوبي10

646,38065/90خراسان رضوي11

184,750191/69خراسان شمالي12

99,156250/90خوزستان13

170,175211/55زنجان14

186,942181/71سمنان15

295,914112/70سيستان و بلوچستان16

1,532,438113/98فارس17

799,18647/29قزوين18

26,556290/24قم19

130,477231/19كردستان20

840,46037/67كرمان21

158,465221/45كرمانشاه22

53,372270/49كهگيلويه و بويراحمد23

183,227201/67گلستان24

516,48174/71گيالن25

231,967162/12لرستان26

1,358,655212/40مازندران27

248,349152/27مركزي28

376,82793/44هرمزگان29

195,993171/79همدان30

267,157132/44يزد31

10,959,837100

جدول شماره 41-5- مقدار كل توليد محصوالت باغي استان اصفهان در سال 1389

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
126 

سهم از كل كشوررتبه استان هكتاراستان-1389رديف

94,69865/04آذربايجان شرقي1

109,85745/84آذربايجان غربي2

35,421171/88اردبيل3

50,192102/67اصفهان4

22,889231/22البرز5

4,821310/26ايالم6

33,096191/76بوشهر7

24,050221/28تهران8

22,512241/20چهارمحال و بختياري9

36,287161/93خراسان جنوبي10

151,41138/05خراسان رضوي11

34,757181/85خراسان شمالي12

26,391211/40خوزستان13

43,957142/34زنجان14

16,290290/87سمنان15

20,231271/08سيستان و بلوچستان16

243,044212/93فارس17

86,61774/61قزوين18

8,908300/47قم19

36,967151/97كردستان20

298,622115/88كرمان21

28,599201/52كرمانشاه22

21,702261/15كهگيلويه و بويراحمد23

18,888281/00گلستان24

71,51293/80گيالن25

21,972251/17لرستان26

95,89255/10مازندران27

46,480122/47مركزي28

44,880132/39هرمزگان29

48,860112/60همدان30

80,20384/27يزد31

1,880,006100

جدول شماره 42-5- مقدار كل مساحت باغ و قلمستان در سال 1389

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
127 

سهم از كل كشوررتبه استان هكتاراستان-1389رديف

43,84693/41آذربايجان شرقي1

67,14065/22آذربايجان غربي2

17,711201/38اردبيل3

33,155112/58اصفهان4

2,335300/18البرز5

1,578310/12ايالم6

28,894162/24بوشهر7

2,472290/19تهران8

9,669250/75چهارمحال و بختياري9

32,607142/53خراسان جنوبي10

108,19038/40خراسان رضوي11

23,625181/84خراسان شمالي12

26,219172/04خوزستان13

32,825122/55زنجان14

4,309280/33سمنان15

16,253211/26سيستان و بلوچستان16

179,287213/93فارس17

44,03583/42قزوين18

6,029270/47قم19

20,071191/56كردستان20

226,291117/58كرمان21

9,749240/76كرمانشاه22

8,698260/68كهگيلويه و بويراحمد23

16,075221/25گلستان24

62,89174/89گيالن25

15,615231/21لرستان26

68,42355/32مازندران27

32,671132/54مركزي28

29,754152/31هرمزگان29

41,635103/23همدان30

75,19845/84يزد31

1,287,250100 كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور

جدول شماره 43-5- مقدار كل مساحت كاشت ساده در سال 1389



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
128 

 

سهم از كل كشوررتبه استان هكتاراستان-1389رديف

50,85238/58آذربايجان شرقي1

42,71757/21آذربايجان غربي2

17,710112/99اردبيل3

17,037122/87اصفهان4

20,55493/47البرز5

3,243280/55ايالم6

4,202250/71بوشهر7

21,57883/64تهران8

12,843172/17چهارمحال و بختياري9

3,680270/62خراسان جنوبي10

43,22147/29خراسان رضوي11

11,132191/88خراسان شمالي12

172310/03خوزستان13

11,132191/88زنجان14

11,981182/02سمنان15

3,978260/67سيستان و بلوچستان16

63,757210/76فارس17

42,58267/18قزوين18

2,879290/49قم19

16,896132/85كردستان20

72,331112/20كرمان21

18,850103/18كرمانشاه22

13,004162/19كهگيلويه و بويراحمد23

2,813300/47گلستان24

8,621211/45گيالن25

6,357231/07لرستان26

27,46974/63مازندران27

13,809152/33مركزي28

15,126142/55هرمزگان29

7,225221/22همدان30

5,005240/84يزد31

592,756100

جدول شماره 44-5- مقدار كل مساحت كاشت مخلوط در سال 1389

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
131 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1392رديف

32,463122/38آذربايجان شرقي1

18,317171/34آذربايجان غربي2

19,460161/42اردبيل3

194,898214/27اصفهان4

60,08184/40البرز5

3,236300/24ايالم6

13,647211/00بوشهر7

299,875121/95تهران8

22,914151/68چهارمحال و بختياري9

9,225240/68خراسان جنوبي10

112,90938/27خراسان رضوي11

6,623250/48خراسان شمالي12

18,251181/34خوزستان13

12,977220/95زنجان14

37,570112/75سمنان15

5,738260/42سيستان و بلوچستان16

98,49747/21فارس17

65,92564/83قزوين18

60,60174/44قم19

4,287280/31كردستان20

37,596102/75كرمان21

15,450201/13كرمانشاه22

4,973270/36كهگيلويه و بويراحمد23

23,370141/71گلستان24

4,004290/29گيالن25

11,606230/85لرستان26

23,882131/75مازندران27

75,99755/56مركزي28

1,715310/13هرمزگان29

16,084191/18همدان30

53,76493/94يزد31

1,365,935100

جدول شماره 47-5- تعداد كل گاوداريها در سال 1392

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
132 

 

سهم از كل كشوررتبه استان تعداداستان-1392رديف

28,48792/79آذربايجان شرقي1

13,946181/36آذربايجان غربي2

16,990161/66اردبيل3

185,843118/18اصفهان4

57,24165/60البرز5

2,251280/22ايالم6

814300/08بوشهر7

168,774216/51تهران8

22,589132/21چهارمحال و بختياري9

8,705210/85خراسان جنوبي10

109,188310/68خراسان رضوي11

5,501230/54خراسان شمالي12

3,840240/38خوزستان13

11,233201/10زنجان14

26,205102/56سمنان15

1,435290/14سيستان و بلوچستان16

78,31147/66فارس17

58,26355/70قزوين18

24,993112/44قم19

3,384260/33كردستان20

34,27283/35كرمان21

13,270191/30كرمانشاه22

3,434250/34كهگيلويه و بويراحمد23

23,010122/25گلستان24

3,299270/32گيالن25

8,541220/84لرستان26

19,892151/95مازندران27

22,040142/16مركزي28

327310/03هرمزگان29

14,903171/46همدان30

51,24275/01يزد31

1,022,223100

جدول شماره 48-5- تعداد كل گاوداريهاي توليد كننده شير در سال 1392

كشور
مأخذ -مركز آمار ايران/ سالنامه آماري كشور



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
138 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
143 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان
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 معدن  -6
  مفاهيمو   تعاريف

باشد) و    اقتصادي  از آن  برداري بهره  كه  معدني   كانسار (ذخيره  : مجموعه معدن     
 از   آرايي و كانه  برداري ، تجهيز و بهره منظور اكتشاف  به  كه  است  و تسهيالتي  آالت ماشين
منظور    به  كه  و شيميايي  فيزيكي  عمليات  تمامي  ، به آرايي . كانه است  ايجاد شده كانسار

گيرد،  مي  از يكديگر صورت ها كانه  و يا تفكيك  از كانه  از مواد باطله  قسمتي  كردن جدا
 شود. مي  اطالق
صنعت،   از وزارت  رداريـب وز بهرهـمج  داراي  كه  است  معدني : برداري بهره  در حال  معدن

  رايــها (ب داريــها و فرمان رداريــيا شهو )  و ماسه  شنمعادن (غير از  معدن و تجارت
  هــروز ب 30 دتـمبه   لــ، حداق ريــآمارگي  الـدر سنيز و بوده )  و ماسه  شن  ادنـمع
  اي ارهــ(در پ  راجـاستخ  از عمليات  اي هــوعـه، مجمـوستـــاپيـا نـي  هــپيوست  ورتــص

  انجام  در آن  فروش  قابل  كانه  آوردن دست  بهبه منظور  ،) آرايي ا كانهـب  راهــوارد همـاز م
 .گرفته باشد

يا   وقت تمام  صورت  به  معدن  يا خارج  در داخل  هستند كه  افرادي  تمامي:  شاغالن
به دو  دـدارن  دهـعه  به  كه  اي از نظر وظيفه  كنند. شاغالن كار مي  معدن  براي  وقت پاره

  تفكيك(اداري، مالي و خدماتي)   ) و سايرشاغالنساده خط توليد (ماهر و  النـاغـشگروه 
 شوند. مي

ارزش ضايعات قابل فروش مواد و   شده  استخراج  مواد معدني  ارزش : توليدات  ارزش
 . است  معدن  ر محلد  مشتريان  به  فروش  قيمت  يعني  توليد كننده  قيمت  به  يدنمع

 ها) ها (داده پرداختي  ارزش  ها) منهاي ها (ستانده دريافتي  ارزش از  عبارت : افزوده  ارزش
 است.
ضايعات قابل فروش  مواد معدني،  توليدات  از ارزش  عبارت : ها) (ستانده ها دريافتي  ارزش

و ساير معدن   توسط شاغالن  اي سرمايه  اموال  اساسي و تعمير  ، ساخت مواد معدني
  جزيي  ، تعميرات كنتراتي  كارهاي  بابت  دريافتي  شامل  كهاست   معدن  يها دريافتي

 باشد. و... مي  آزمايشگاه  آالت ماشين  جزيي  ، تعميرات اداري  و تجهيزات  و لوازم  ساختمان
  ، سوخت دوام كار كم  ابزار و وسايل ،مواد  از ارزش  عبارت : ها) (داده ها پرداختي  ارزش

  بابت  پرداختي  شامل  كهاست ها  و ساير پرداختي  شده  خريداري  و بـرق  ، آب شده  مصرف
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  جزيي  ، تعميرات اداري  و تجهيزات  و لوازم  ساختمان  جزيي  ، تعميرات كنتراتي  كارهاي
 باشد. مي و...  ، آزمايشگاه آالت ماشين
و   برداري ، بهره استخراج   هـدر زمين  كه  است  تعاوني  ي شركتـنوع : معدني  تعاوني  شركت
 دارد.  فعاليت  از معادن  شده  مواد استخراج  فروش

درصد  28/7با  اصفهاناستان  1393برداري در سال  حال بهره از لحاظ تعداد معادن در
 ترين رتبه را دارا است. درصد پايين 35/0با  برزالو استان  سومي  رتبهنسبت به كل كشور 

كمترين ايالم  استان داراي بيشترين درصد و كرماننظر تعداد شاغالن در معادن استان  از
 ي سوم است. ، استان اصفهان داراي رتبهدر اين شاخصدرصد را دارا است. 

در اين است. پنجم ي  ، استان اصفهان داراي رتبهر زمينه ارزش توليدات مواد معدنيد
 ر است.آخي  داراي رتبه ايالمي اول و استان  شاخص استان كرمان داراي رتبه

 استان اصفهان، 1393برداري در سال  معادن در حال بهرهي  ولي از نظر ارزش افزوده
 البرزي اول و استان  است. در اين شاخص استان كرمان داراي رتبه ششمي  داراي رتبه
 ي آخر است. داراي رتبه
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 نفت و گاز  -7
  مفاهيمو   تعاريف

  از مخازن  است كه  وريـربـدروكـهي  تركيبات از  اي پيچيده آميزه  خام  خام: نفت نفت     
طور   هـب  خام  ود. نفتــش مي  از نقاط دنيا استخراج  ، در بعضي در زيرزمين  نفت  طبيعي

و بعضاً   آليفاتيك  ربورهايـدروكـهي  راشباعـو غي  اعـاشب  اتاز تركيب  لـمتشك ، دهـعم
  خام  نفت  دهنده  تشكيل  اصلي رـدو عنص  كه  نـوكرب  باشد. بجز هيدروژن مي  آروماتيك

نيكل،   ونـچهايي زـفلو  گوگرد ، ژنـ، اكسي مانند ازت  ريـاصر ديگـد، عنـرون شمار مي  به
از نظر   امـخ  ، نفت جهت  همين  وجود دارند. به  در آن  كم و آهن به مقدار  ، واناديم سديم

 . بسيار متغير است  و شيميايي  هاي فيزيكي يـژگـوي
 ورـربـدروكـهي  وعـن  از سه  و متشكل  خام  تـاز نف  رشيـد بـسفي  سفيـد: نفت  نفت

و   ايشيـرمـگ  وختـس  عنوان   هـب  وردهآفر  باشد. اين مي  و آروماتيكي  نفتيني پارافيني،
  جت  سوخت  دهنده  تشكيل  از مواد اصلي  رود و يكي كار مي  به  مراكز حرارتي  سوخت

 . است
  تقطيـر پااليشگـاه  هـاي در بـرج  خام  تقطير نفت  از بازمانده  كـوره  نفـت : كــوره  نفـت

  ، بـه سنگيـن  هيدروكربورهاي  دارا بودن  سبـب   به  وردهآفر  آيـد. اين مـي  دسـت  بـه
از   يـصنعت  بزرگ  ايـدهـو واح اـه كشتي  دهـعم  ايـه از سوخت  سوزد و يكي نمي  آساني
 رود. شمار مي  به  برق  هاي نيروگاه  جمله
  عنوان  آيد و به مي  دست   سفيد به  نفت  برش بعد از  كه  است  اي وردهآگاز فر  نفت گاز:  نفت

و   عمومي  نقليه  از وسايل  تعدادي  و سوخت  و صنعتي  كشاورزي  التآ ماشين  سوخت
 رود. كار مي  به  حرارتي  سيساتأت

 و  حلقوي طور عمده  به  از هيـدروكربـورهـاي  اسـت  اي موتور آميزه  بنزين موتور:  بنزين
  از تركيبات  برخي آن،  سوزي  آرام  درجه  افزايش  براي  كه  فاوتمت  هاي با نسبت  ايزومره

 شود. مي  اضافه  آن  به  آلي
 اثر شرايط محيط و در  كه  نرمال  و بوتان  از پروپان  است  مخلوطي  : گاز مايع گاز مايع
حدود   فشاري  در تحت يابد و در مخلوط تغيير مي  دو ماده  اين  حجمي  نسبت مصرف،

 آيد. درمي  مايع  صورت  به  ،مربع  پوند بر اينچ 110-100
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  متقاضيان  پذيرش  روش  طبق  كهاست  يا حقوقي  حقيقي  از شخص  گاز: عبارت  مشترك
،  متعلقه  هاي و هزينه  وقـحق  مورد نظر و پرداخت  مدارك  از تحويـــل  پس ،گـاز

  يافته  اختصاص  وي  به  شماره اشتراكو   شده  ثبت  اشتراك  در دفتر پذيرش شمشخصات
 باشد.

  از طي  ها پس آن گاز  انـجري  كه گردد مي  اطالق  يينمشترك  گاز: به  كننـده مصرف
 د.ـاشـب  اندازي شده  راه  پذيري  اشتراك  مراحل
تا   و شبكه  خطوط تغذيه ، گاز از خطوط انتقال  ارسال جهت  كه  خطوطي  گاز: به  انشعاب

 .گردد مي  گاز اطالق  انشعاب ،شود مي  نصب  مشترك  اختصاصي  تگاهايس
ي  ، استان اصفهان داراي رتبه1392ل از نظر مقدار مصرف بنزين موتور و نفت گاز در سا

، يالم است. در شاخص مصرف نفت سفيدباشد و كمترين ميزان مصرف در استان ا مي 2
كوره استان اصفهان داراي  نفت رفدر مص داراست.ي اول را  جان غربي رتبهاستان آذرباي

استان اصفهان  1394ال رساني شده در سروستاهاي گاز از نظر تعداد ي اول است. رتبه
از نظر  ي اول است. شاخص استان مازندران داراي رتبه در اين است. پنجمي  داراي رتبه

در اين شاخص  ست.ي اول ا اراي رتبهرساني شده استان اصفهان دتعداد شهرهاي گاز
از نظر  ي آخر است. يك شهر گازرساني شده داراي رتبه استان سيستان و بلوچستان با

دوم و  ي اول و و اصفهان به ترتيب داراي رتبه تهران تعداد انشعاب گاز موجود، استان
استان  از نظر تعداد مصرف كنندگان گاز طبيعي ي آخر است. استان هرمزگان داراي رتبه

 ي سوم است. داراي رتبهاصفهان 
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استان-1392رديف
مصرف بنزين موتور

(ميليون ليتر)
سهم از  كل كشوررتبه استان

98083/93آذربايجان شرقي  1

772123/09آذربايجان غربي  2

303241/21اردبيل  3

1,81327/27اصفهان  4

892103/57البرز5

157310/63ايالم  6

442171/77بوشهر  7

4,953119/85تهران  8

230280/92چهارمحال و بختياري  9

240270/96خراسان جنوبي  10

1,75337/03خراسان رضوي  11

182290/73خراسان شمالي  12

1,24664/99خوزستان  13

302251/21زنجان  14

266261/07سمنان  15

807113/23سيستان و بلوچستان  16

1,61846/48فارس  17

430191/72قزوين  18

419201/68قم  19

389221/56كردستان  20

1,05274/22كرمان  21

472141/89كرمانشاه  22

169300/68كهگيلويه و بويراحمد  23

407211/63گلستان  24

90693/63گيالن  25

379231/52لرستان  26

1,32155/29مازندران  27

447151/79مركزي  28

722132/89هرمزگان  29

438181/76همدان  30

446161/79يزد  31

24,953100

جدول شماره 1-7- مقدار مصرف بنزين موتور

كشور
مأخذ -شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران
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استان-1392رديف
مصرف نفت سفيد

(ميليون ليتر)
سهم از  كل كشوررتبه استان

17484/04آذربايجان شرقي  1

617114/34آذربايجان غربي  2

103152/39اردبيل  3

72181/67اصفهان  4

40250/93البرز5

46241/07ايالم  6

29290/67بوشهر  7

71191/65تهران  8

31280/72چهارمحال و بختياري  9

118142/74خراسان جنوبي  10

447210/39خراسان رضوي  11

131133/05خراسان شمالي  12

54231/26خوزستان  13

140123/25زنجان  14

55221/28سمنان  15

30237/02سيستان و بلوچستان  16

25355/88فارس  17

92162/14قزوين  18

11310/26قم  19

17294/00كردستان  20

150103/49كرمان  21

23565/46كرمانشاه  22

38260/88كهگيلويه و بويراحمد  23

81171/88گلستان  24

27046/28گيالن  25

145113/37لرستان  26

23175/37مازندران  27

36270/84مركزي  28

24300/56هرمزگان  29

70201/63همدان  30

64211/49يزد  31

4,302100

جدول شماره 2-7- مقدار مصرف نفت سفيد

مأخذ -شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

كشور
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استان-1392رديف
مصرف نفت گاز

(ميليون ليتر در سال)
سهم از  كل كشوررتبه استان

1,084142/81آذربايجان شرقي  1

1,283113/33آذربايجان غربي  2

644221/67اردبيل  3

3,23028/38اصفهان  4

705211/83البرز5

192300/50ايالم  6

1,204133/12بوشهر  7

3,57319/27تهران  8

229290/59چهارمحال و بختياري  9

495271/28خراسان جنوبي  10

2,27455/90خراسان رضوي  11

326280/85خراسان شمالي  12

2,65446/88خوزستان  13

568251/47زنجان  14

709201/84سمنان  15

1,96475/09سيستان و بلوچستان  16

2,75337/14فارس  17

1,372103/56قزوين  18

928172/41قم  19

800192/08كردستان  20

2,15165/58كرمان  21

980162/54كرمانشاه  22

133310/35كهگيلويه و بويراحمد  23

631231/64گلستان  24

1,048152/72گيالن  25

543261/41لرستان  26

874182/27مازندران  27

1,240123/22مركزي  28

1,77184/59هرمزگان  29

582241/51همدان  30

1,60994/17يزد  31

38,549100

جدول شماره 3-7- مقدار مصرف نفت گاز

كشور
مأخذ -شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران
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استان-1392رديف
مصرف نفت كوره

(ميليون ليتر)
سهم از  كل كشوررتبه استان

2,190211/78آذربايجان شرقي  1

352141/89آذربايجان غربي  2

24300/13اردبيل  3

3,503118/84اصفهان  4

82884/45البرز5

54220/29ايالم  6

97200/52بوشهر  7

411132/21تهران  8

27280/15چهارمحال و بختياري  9

69210/37خراسان جنوبي  10

1,10875/96خراسان رضوي  11

30270/16خراسان شمالي  12

1,19066/40خوزستان  13

38250/20زنجان  14

98190/53سمنان  15

670113/60سيستان و بلوچستان  16

229171/23فارس  17

1,52548/20قزوين  18

127180/68قم  19

44230/24كردستان  20

244161/31كرمان  21

82194/42كرمانشاه  22

9310/05كهگيلويه و بويراحمد  23

34260/18گلستان  24

27280/15گيالن  25

43240/23لرستان  26

2,093311/26مازندران  27

473122/54مركزي  28

1,26156/78هرمزگان  29

687103/70همدان  30

284151/53يزد  31

18,590100
مأخذ -شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

جدول شماره 4-7- مقدار مصرف نفت كوره

كشور
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 صنعت -8
  مفاهيـمو  تعاريف

 . است  ايجاد واحد صنعتي  براي  ): مجوز اوليه اصولي  (موافقت  سيسأت جواز     
  در توليـد آزمايشـي    از موفقيـت   پـس   واحد توليدي  كه  است  مجوزي : برداري  بهره  پروانه

 كند. خود را آغاز مي  فعاليت  شود و سپس مي  آن  دريافت  به  موفق،  محصول
  و نيـروي   از سـرمايه   ي   ا ، مجموعه آن در  كه  است  ثابتي و  مشخص  : مكان صنعتي  كارگاه
 . است  شده  كار گرفته  به  صنعتي  ياچند محصول  منظور توليد يك  كار به
ابزار و لوازم و ،  و اوليه  مواد خام  ارزشمجموع از   است : عبارتفعاليت صنعتي داده  ارزش

  خريـداري    آبارزش بـرق و  ،  شـده   مصرف  سوخت  ارزشدوام مصرف شده،  ملزومات كم
ي توسـط     ا ارزش مواد و قطعات مصرف شده جهت ساخت يا ايجاد امـوال سـرمايه   ، شده
 گاه و پرداختي بابت خدمات صنعتي.كار

ارزش ستانده فعاليت صنعتي عبارت است از مجموع ارزش : فعاليت صنعتي ستانده  ارزش
ي در    ي توليد شده، دريافتي بابت خدمات صنعتي، تغييرات ارزش موجودي كاالهـا    كاالها

يي كه بـدون تغييـر شـكل بـه        جريان ساخت، تفاوت ارزش فروش از ارزش خريد كاالها
ي ساخته شـده توسـط كارگـاه، ارزش بـرق و آب        ا ند، ارزش اموال سرمايه   ا فروش رسيده

 ي ارزش ضايعات غيرقابل فروش محصوالت توليد شده.   توليد و فروخته شده منها
ارزش افزوده فعاليت صنعتي كارگاه عبارت اسـت از مـا بـه     : فعاليت صنعتي افزوده  ارزش

 التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعاليت صنعتي.
كار و   و نيروي  از سرمايه  گيري با بهره  هستند كه  يي   ها : تعاوني صنعتي  ونيتعا  ي  ها شركت

  ي   هـا  در رشـته  ، اجرايـي   در اساسـنامه   منـدرج   فعاليت  موضوع  اساس بر ،ءاعضا  تخصص
 كنند. مي  صنعت فعاليت  مختلف
مـواد    و توزيـع   تأمين  زمينهدر   هستند كه  يي   ها : تعاوني دستباف  فرش  تعاوني  ي  ها شركت

 دارند.  فعاليت  وابسته  و توليدات  دستباف  ي   ها فرش  و توليد انواع  اوليه
نفر كـاركن و بيشـتر و تعـداد شـاغالن ايـن        هاي صنعتي داراي ده لحاظ تعداد كارگاه از

دوم و هـاي اول و   ، استان تهران و اصفهان به ترتيب داراي رتبه1393در سال  ها كارگاه
ي  نظـر ارزش افـزوده   ي آخـر اسـت. از   كارگـاه صـنعتي رتبـه    31بـا تعـداد    ايالم استان
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و  تهـران هاي صنعتي داراي ده نفر كاركن و بيشتر نيز، استان  هاي صنعتي كارگاه فعاليت
بـه  و ايـالم   كهگيلويه و بوير احمدهاي  بوده و استاندوم هاي اول و  داراي رتبه اصفهان

 اند. ها را به خود اختصاص داده رتبهترتيب آخرين 
، استان 1394در سال  تعداد جواز تأسيس صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن از نظر

 استهاي اول و دوم  داراي رتبه خراسان رضويو آذربايجان شرقي 
بـرداري صـادر شـده توسـط وزارت صـنايع و معـادن بـراي         ي بهره لحاظ تعداد پروانه از

در  اصـفهان اسـتان   وي اول  داراي رتبه تهران ، استان1394در سال  صنعتيهاي  كارگاه
هاي  هاي تعاوني صنعتي، استان از نظر تعداد شركترا داراست.  ي سوم اين شاخص رتبه
 هاي اول و آخر هستند. به ترتيب داراي رتبه زوينو ق خراسان رضوي
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 آب و برق -9
 مفاهيمو تعاريف 

: آن بخش از لوله فرعي آب كه مقطع آن متناسب با كنتور و ظرفيت  آب  انشعاب     
خط آبرساني اختصاصي و يا  ،شود و در نهايت انشعاب آب مشترك در نظر گرفته مي

 محل نصببه نقطه تحويل ( (از محل نصب شير انشعاب) را شبكه عمومي توزيع آب
ذكور، انشعاب آب ناميده اعم از لوله و متعلقات مربوط تا شير م ،نمايد كنتور) متصل مي

 شود. مي
اي از خطوط لوله مرتبط با هم و داراي فشار الزم به  مجموعه:  آب  عمومي توزيع  شبكه

منظور توزيع آب براي مصارف خانگي، اداري و صنعتي در يك منطقه يا داخل شهر كه 
 باشند. فاضالب ميهاي آب و  به طور كلي متعلق به شركت

رعي فاضالب كه مقطع آن متناسب با سيفون يا ف  : آن بخش از لوله فاضالب  انشعاب
تحويل) به خط   و فاضالب مشترك را از محل سيفون (نقطه اشدظرفيت قراردادي ب

اعم از لوله و متعلقات  ،آوري فاضالب منتقل نمايد اختصاصي و يا شبكه عمومي جمع
 شود. انشعاب فاضالب ناميده مي  ،مربوط و سيفون

 تأسيسات و تجهيزات مربوط تمامياز   : عبارت و انتقال فاضالب  آوري عمومي جمع  شبكه
خانه و   هاي اصلي تا محل تصفيه آوري كننده آوري و انتقال فاضالب از قبيل جمع به جمع 

متعلق طور كلي   بهكه است هاي فرعي عمومي   هاي فاضالب شهري و شبكه خانه  تلمبه
آوري و انتقال و دفع  دار جمع هاي مذكور عهده باشد. بديهي است شبكه به شركت مي

هاي داخل و  ها و آبراه هاي جاري در معابر و مسيل بآ هاي حاصل از بارندگي، روان آب
 باشد. ن نمياخارج از شهرها و در داخل امالك مشترك

ترين خروجي مورد انتظار يك مولد برق در  يشب):  شده  نصب  نامي  (قدرت  نامي  ظرفيت
بر روي پالك مشخصات آن براي شرايط معيني شرايط طراحي است كه توسط سازنده 

بر حسب اسب بخار يا مگاوات نوشته شده است. در ماشين هاي كوچك قدرت نامي بر 
 حسب كيلو وات مشخص مي گردد.

توليد مولد در  قابلترين توان  بيش):  نصب  محل در  (قدرت  عملي  قدرت يا  عملي  ظرفيت
ا، دماي محيط و رطوبت محل نصب با در نظر گرفتن شرايط محيطي (ارتفاع از سطح دري

 نسبي) است.
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 كهاست  هايي پايه  روي بر  شده  نصب  مدارهاي  از مجموعه  : عبارتنيروي برق  خط
ولتاژ   ) يا تبديل توليد (نيروگاه   نقطه  از يك  متفاوت  را با ولتاژهاي  توليد شده  برق  انرژي 

 كند. مي  منتقل  نقاط مصرف  به ،(ايستگاه)
ها و ديگر تجهيزات جانبي است كه  رساناها، مقره اي از مجموعه: ي برقنيرو  خط انتقال

براي انتقال مقادير باالي برق با ولتاژ باال (فشار قوي)، در مسيرهاي طوالني در ميان 
 شوند. رندگان آن به كار گرفته ميهاي برق) و گي ها و يا پست دأ (نيروگاهنقاط مب

 132تا  63هاي انتقال داراي ولتاژهاي از  اي از خط مجموعه: ي برقنيرو  توزيع  خط فوق
 ت است.ولكيلو

  قانوني، به     مقـررات  موجـب  بـه  كـه  اسـت  بـرق  سهامـي  : منظور، شركـت برق  شركت
را   متقاضي  برق دارد و  امور اشتغال  از اين  بخشـي نيرو و يا  توزيع و  توليد، انتقالكار 

 د.باشن مي  تعريف  اين  نيز مشمول  برق و  آب  هاي سازمان كند. مي  مينأت
هاي مورد  نامه  ينيبراساس آ  كهاست   يا حقيقي  حقوقي  از شخص  : عبارت برق  مشترك

،  هاي متعلقه پس از تحويل مدارك مورد نظر و پرداخت حقوق و هزينه ،عمل شركت برق
اشتراك به وي اختصاص يافته در دفتر پذيرش اشتراك ثبت شده و شماره او مشخصات 

 باشد.
ار ـه كـرق براي بـرژي بــي است كه در آن از انـ: مصرف رقــبانرژي خانگي   رفــمص

در واحد مسكوني  رق و همچنين روشنايين وسايل و تجهيزات متعارف بــداختــان
 شود. استفاده مي

راي خدمات عمومي استفاده برق: مصرفي است كه از انرژي برق بانرژي   عمومي  مصرف
 شود. مي

هاي  برق: مصرفي است كه در آن از نيروي برق براي پمپاژ آبانرژي   كشاورزي  مصرف
محصوالت كشاورزي يا انجام كار  االرضي يا پمپاژ مجدد آب براي توليد سطحي يا تحت

 ي گفتهيها هاي كشاورزي به فعاليت شود. فعاليت هاي كشاورزي استفاده مي در فعاليت
تجديدنظر  -هاي اقتصادي بندي بين المللي استاندارد فعاليت طبقه«ود كه در ـش مي 

 اند. به اين عنوان تعريف شده ،»سوم
ام كار در ـآن از انرژي برق براي انج : مصرفي است كه در برقانرژي صنعتي   مصرف
 شود.  هاي معدني و صنعتي استفاده مي اي داراي فعاليتـه كارگاه
  نامشترك  به شده  فروخته   بـرق  مقدار انرژي از  عبارت : برق  انرژي  يا مصرف  فروش
 اسـت.  گوناگون  مصارفبراي   مختلف
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 است. برق و تجهيزات وابسته نيرويهاي  عبارت از محل استقرار مولد ،: نيروگاه نيروگاه
: جمع مصارف داخلي واحدها و مصارف غير فني نيروگاهي، انرژي برق  داخلي  مصرف

انرژي مشخص برحسب كيلووات ساعت، مصرف داخلي   در طول يك دوره ...روشنايي و 
 باشد. نيروگاه ميبرق 

 ايـالم حجم مخازن آب در نقاط شهري در اسـتان تهـران بيشـترين درصـد و در اسـتان      
است. ازنظر  سومي  كمترين درصد را دارا است. در اين شاخص، استان اصفهان داراي رتبه

داراي بـاالترين رتبـه و    اصـفهان هاي تهـران و   ، استاندر نقاط شهري تعداد انشعاب آب
 ترين رتبه را دارا است. پايين ايالماستان 

داراي  اصـفهان هـاي تهـران و    لحاظ ظرفيت تأمين آب و توليد و گردش آب نيز استان از
 هاي اول و دوم هستند. رتبه

، سمنان بيشترين و در استان فارسحجم مخازن آب در نقاط روستايي به ترتيب در استان 
نظـر تعـداد انشـعاب آب در نقـاط     كمترين درصد را نسبت به كل كشـور دارا هسـتند. از   

ي آخر است. در  داراي رتبه قم ي اول و استان داراي رتبه خراسان رضويروستايي، استان 
 قرار دارد. هشتم ي اين شاخص استان اصفهان در رتبه

اول و استان  ي رتبهدر شاخص ظرفيت مولدهاي نامي نصب شده، استان خوزستان داراي 
در ايـن شـاخص اسـتان اصـفهان داراي      آخر اسـت.  ي رتبهاحمد داراي كهگيلويه و بوير

ي اول و  اراي برق استان كرمان داراي رتبهاز نظر تعداد روستاهاي د چهارم است. ي رتبه
 استان قم داراي آخرين رتبه است.
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 و مسكنساختمان  -10
  مفاهيمو   تعاريف

  مسقف  از آن  يـسمتقا ـي  امـتم  كه   و مستقل  محصور، ثابت است  : فضايي ساختمان     
  كه  شرط آن  ، به است  شده  ساخته  اقتصادي  تـاليـا فعـو ي  ونتـسك  رايـو ب  ودهـب

 باشد.  مترمربع 4  حداقل  آن  مسقف  قسمت  زيربناي  مساحت
ساختمان تكميل شده (تمام شده): ساختماني است كه كار ساخت آن در دوره مورد 

 افته و براي استفاده آماده باشد.گزارش پايان ي
ايجاد يا   در آن  ساختمان  كه است   ملكي  زمين  قطعه  از مساحت  : عبارت زمين  مساحت

 تجديد بنا شود.
از   اعم  طبقات  تمامي  زيربناي  سطح  از مجموع  است : عبارت طبقات  زيربناي  كل  سطح

 . است و بقيه طبقات  اول  ، طبقه طبقه ، نيم همكف  ، طبقه زيرزمين
در   شود و چه مي  بيني پيش  كه  شروع  در مرحله  چه  ساختمان  : هزينه ساختمان  زينهه

  ارتـ، نظ ساختمان  نقشه  هاي هزينه  شود، شامل مي  گزارش  واقعي  رقم  كه  تكميل  مرحله
  الزحمه و ابزار كار، مزد كارگر، حق  ، وسايل ساختمان  ، مصالح ساختمان  ، پروانه يمهندس

  باشد. ارزش مي  و غيره  و فاضالب  ، آب يئ، روشنا مركزي  حرارت  سيساتأت  معمار، هزينه
 شود. نمي  منظور  ساختمان  ، در هزينه زمين

هايي كه از آنها هم براي سكونت و هم  ير مسكوني توأم: ساختمانساختمان مسكوني و غ
مغازه و هايي كه طبقات پايين  شود. مانند ساختمان هاي اقتصادي استفاده مي براي فعاليت

 طبقات باال مسكوني است.
مكاني است كه در زمان سرشماري يك يا چند خانوار در آن سكونت  :واحد مسكوني

اي محصور است كه يك يا چند ورودي به معبر عام  فضا يا محوطهدارد. منظور از مكان، 
(كوچه، خيابان، بازار، ميدان و...) يا به معبر اختصاصي (راهروي مشترك، راه پله مشترك 

 رد.) داو ...
و يا   احداث و  زمين  تهيه  كه در زمينه است: نوعي شركت تعاوني  مسكن  تعاوني  شركت

  اعضاي  به  آن  و واگذاري  منظور تكميل  ، به تمام  نيمه و  آماده  مسكوني  خريد واحدهاي
 كند. (آزاد) فعاليت مي  و متفرقه  ،كارگري كارمندي  هاي تعاوني  ، در قالب پوشش  تحت
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هاي ساختماني صادر شده در نقاط شهري براي احداث ساختمان،  از لحاظ تعداد پروانه
هاي اول و دوم را  بيشترين درصد نسبت به كل كشور رتبهن با اصفهان و تهراهاي  استان

در شاخص تعداد  آخر است. ي رتبهدرصد داراي  9/0استان سمنان با  باشند. دارا مي
 هاي مسكوني، هاي ساختماني صادرشده در نقاط شهري براي احداث ساختمان پروانه

 باشند. ي اول و دوم مي  داراي رتبه و تهران هاي اصفهان ناستا
و استان  ، استان اصفهان داراي رتبه اولساختماني و بازرگاني هاي پروانه در شاخص تعداد

 ي دوم مي باشد. داراي رتبه كرمان
ي اول و دوم  رتبهو خوزستان هاي تهران  هاي تعاوني مسكن، استان از لحاظ تعداد شركت

را  ششمي  شاخص رتبهي آخر هستند. استان اصفهان در اين  ، داراي رتبهسمنانو استان 
 به خود اختصاص داده است.
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 بازرگاني -11
استان تهران داراي  1394نظر تعداد معامالت ثبت شده قطعي منقول در سال  از     
 باشد. ي سوم مي در اين شاخص استان اصفهان داراي رتبه .ي اول است رتبه

هاي تهران و اصفهان به ترتيب  از نظر تعداد معامالت ثبت شده غيرمنقول نيز استان
 ي اول و دوم هستند. داراي رتبه
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 ، انبارداريحمل و نقل -12
 مفاهيمو تعاريف 

طور   به  اقتصادي  يا چند فعاليت  يك  در آن  كه  است  و مشخصي  ثابت  : مكان كارگاه     
 شود. مي  واحد انجام  و حسابداري  مديريت  نظر يك و مستمر، زير  منظم

  ،كارگاه  و تجهيزات  سيساتأ، ت امكانات  ترين بيش  كه  است  فعاليتي : اصلي كارگاه  فعاليت
 شود. مي  حاصل  از آن  كارگاهد مآدر  ترين و معموالً بيش  بيني پيش  آن  انجام  براي
مكان يا محوطه محصوري است كه تمام يا قسمتي از آن براي نگهداري كاال در انبار: 

نظر گرفته شده است. انبارها برحسب نوع ساختمان (سرباز، سرپوشيده و...) نوع 
غله، (مكانيزه، سردخانه، سيلو، انبار  عمومي)، نوع تجهيزاتبرداري (اختصاصي و  بهره

 شوند. بندي مي ها تقسيم مخزن و...) و ساير ويژگي
  فعاليت  براي  از آن  يا قسمتي  تمام  كه است  مستقل  از كارگاهي  : عبارت سردخانه
  كاالهاي  سازي و ذخيره  منظور نگهداري   ، به اصلي  فعاليت  عنوان  به  داري سردخانه

  از نظر درجه  الزم  مصنوعي  و شرايط  خاص  ضوابط  تحت  و فاسدشدني  و دامي  كشاورزي
  عموم  را به  داري سردخانه  و خدمات  است  يافته  و... اختصاص  نسبي  ، رطوبت حرارت
 باشد).  اشتهيا ند  خود داشته  براي  توليد خدمت  كند (خواه مي  عرضه

 935آهن استان (اصلي، مانوري و صنعتي و تجاري)  طول خطوط راه 1394در سال 
 1168آهن استان حدود  كيلومتر بوده است. همچنين تعداد مسافر حمل شده توسط راه

هاي زير پوشش اداره كل راه و  هزار نفر بوده است. در همين سـال طـول انواع راه
درصد  5/45ها بين شهري و  درصد آن راه 5/54كيلومتر بوده كه  9686شهرسازي استان 

هزار مسافر توسط  10057هاي روستايي بوده است. همچنين در اين سال حدود  راه
هزار مسافر  6831بوس و سواري) درون استاني و  وسايل نقليه مسافري (اتوبوس، ميني

 اند. توسط وسايل نقليه مسافري برون استاني جابجا شده
شاغل در استان فعال  2057شركت تعاوني حمل و نقل با  95تعداد  1394ر سال د

 اند. بوده
 تن در استان وجود داشته است.  143500سيلوي گندم با ظرفيت  3در همين سال تعداد 
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 فارس، استان شهرسازيي استحفاظي وزارت راه و  هاي تحت حوزه از لحاظ طول راه
را دارا است. استان  ل كشور و استان البرز كمترين درصدداراي بيشترين درصد نسبت به ك

 قرار دارد. هفتمها در جايگاه  از كل طول راه درصد 63/4اصفهان با 
درصد از كل آزاد راه كشور داراي  62/16از نظر طول آزادراه، استان اصفهان با سهم 

هاي دوم و سوم  هاي آذربايجان شرقي و قزوين داراي رتبه ي اول بوده و استان رتبه
 باشند. مي

داراي آخرين  قم ي اول و استان داراي رتبه فارسهاي روستايي، استان  از لحاظ طول راه
 است. سيزدهمي  باشد. استان اصفهان در اين شاخص داراي رتبه رتبه مي

هاي خراسان  در شاخص تعداد سفر درون استاني توسط انواع وسايل نقليه عمومي، استان
ترين رتبه را در كشور دارند. در اين شاخص استان  رضوي و قم به ترتيب باالترين و پايين

 است.چهارم ي  اصفهان داراي رتبه
هاي  رتبه رتيب دارايهاي تهران و اصفهان به ت در شاخص تعداد سفر برون استاني، استان

 ها هستند. به ترتيب داراي آخرين رتبه و يزد خراسان جنوبياول و دوم و استان هاي 
گذاري شده،  ي موتوري و موتور سيكلت شماره ي نقليه وسيله انواعدر شاخص تعداد كل 

ي اول و آخر است. استان اصفهان در  داراي رتبه كهگيلويه و بوير احمدتهران و هاي استان
 اين شاخص در جايگاه سوم قرار دارد.
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 ارتباطات -13
تلفن مشغول به كار در  2381500تلفن ثابت منصوبه و  2852387تعداد  1394در سال 

 4/3به ترتيب  1393نسبت به سال   نقاط شهري و روستايي استان وجود داشته كه
 درصد افزايش داشته است. 5/2درصد و 
طرح آمارگيري برخورداري خانوارها و استفاده افراد از فناوري "طبق نتايج  1394در سال 

درصد از  55اند و  درصد از خانوارهاي استان داراي رايانه بوده 63 "اطالعات و ارتباطات
درصد از كل جمعيت  49ت دسترسي داشته اند. همچنين آنان در محل سكونت به اينترن

 اند.  درصد كاربر اينترنت بوده 3/49كننده از رايانه و  ساله و بيشتر استان استفاده 6
مرسوله پستي  4997982مرسوله پستي درون استاني،  15637425تعداد  1394در سال 

ارج از كشور صادر شده مرسوله پستي به مقصد خ 168086برون استاني و همچنين تعداد 
 است.
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 امور قضايي  -14
باشد كه از اين  مي 30592تعداد كل تصادفات درون شهري برابر  1394در سال      

درصد منجر به  1/56درصد منجر به جرح و  8/42  درصد منجر به فوت، 4/1تعداد 
فقره بوده است،  7137خسارت شده است. از تعداد كل تصادفات برون شهري كه برابر با 

درصد منجر به خسارت  8/39درصد منجر به جرح و  1/52درصد منجر به فوت،  0/8
 شده است.

درصد، بيشترين تعداد دادگاه عمومي فعال را به خود اختصاص  67/16استان تهران با 
 است. چهارمي  درصد از كل كشور داراي رتبه 66/5است و استان اصفهان با سهم   داده

بيشترين تعداد تصادفات درون شهري به استان تهران اختصاص دارد. استان اصفهان در 
ي  وم و از نظر تعداد تصادفات برون شهري نيز داراي رتبهسي  اين شاخص داراي رتبه

 است. ششم
شف شده توسط نيروي انتظامي، استان سيستان و بلوچستان با از نظر مقدار مواد مخدر ك

درصد از كل كشور  06/0درصد نسبت به كل كشور بيشترين و استان ايالم با  5/26سهم 
را  چهارمي  رتبهاستان اصفهان در اين شاخص  كمترين مواد مخدر كشف شده را دارد.

 داراست.
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 و تامين اجتماعي بهزيستي -15
 مفاهيمو تعاريف 

  منظور كمك  به  است كه  اي بيمه غير  از تدابير خدمات  اي : مجموعه اجتماعي  خدمات     
 شود. ارائه مي ، مد و نيازمند جامعهآدر  كم  هاي گروه  اساسي  نيازهاي  حداقل  مينأت  به

  هاي فعاليت از  دو يا چند فعاليـت  كه  اجرايي،  است  واحدي:  اجتماعي  خدمات  مجتمع
 دهد. مي  ارائه  مددجويان  و نيازمند را، به  سرپرست بي  هاي افراد و خانواده از  برنامه حمايت

سرپرست: كودكي است كه بنا به داليلي به طور دايم يا موقت از سرپرستي  كودك بي
 (قانون تأمين زنان و كودكان).مؤثر و با صالحيت محروم شده است 

اي است كه بر طبق ضوابط و مقررات، با كسب مجوز از سازمان  مهدكودك: مؤسسه
بهزيستي استان براي نگهداري، مراقبت، پرورش و شناخت استعدادهاي كودكان در ابعاد 

وه باسال) و نو 3تا  2ماه)، نوپا ( 24تا  3زيستي، رواني و اجتماعي در سه بخش شيرخوار (
 شود. سال) تأمين مي 7تا  3(

و   اي ، حرفه ، آموزشي ، پيراپزشكي پزشكي  از خدمات  اي مجموعه  : به توانبخشي  خدمات
  موجود در فرد معلول  هاي توانايي  به حداكثر رساندن منظور  به  شود كه مي  گفته  اجتماعي

 شود. مي  كار گرفته  به
ا ضوابط خدماتي و حمايتي سازمان بهزيستي با معلول تحت پوشش: معلولي كه منطبق ب

گيرد و طي برنامه مدون در مدت زمان مشخص  تشكيل پرونده تحت پوشش قرار مي
 شود. هاي اشتغال و توانمندي وي فراهم شده و از چرخه حمايت خارج مي زمينه

  اعزام ، پيچي ، بستري، نسخه سرپايي  درمان  عناوين  تحت  خدمات  : اين درماني  خدمات
واجد شرايط   افراد خانوارهاي  در مورد تمامي و ...  ، زايمان توانبخشي  وسايل  بيمار، تحويل

 شود. مي  انجام  درماني  هاي از كمك  استفاده
بيمه شده: فردي است كه با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي 

 .گر را دارد مندرج در قانون سازمان بيمه
اي است كه به دستور كارفرما يا نماينده او در محلي به نام  بيمه شده اجباري: بيمه شده

 كند. ند و مزد يا حقوق دريافت ميك كارگاه كار مي
قانون تأمين اجتماعي به علتي غير از  8اشخاصي كه طبق تبصره ماده :  اختياري مه شده بي

شوند، به موجب  علل مندرج در قانون مذكور از رديف بيمه شدگان اجباري خارج مي
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را بـه طـور اختياري توانند با انعقاد قرارداد، بيمـه خـود  نامه و مقررات مربوطه مي آيين
 ادامه دهند.

ن تامين اساس توافق سازما ست كه بدون رابطه مزدبگيري و بربيمه شده توافقي: فردي ا
 گيرد. ربط، تحت پوشش قرار مي اجتماعي با شخص حقوقي ذي

در قانون سازمان اي است كه رأساً مشمول مقررات مندرج  بيمه شده اصلي: بيمه شده
 شود. گر مي بيمه

به تبع بيمه شده اصلي بيمه شده تبعي (خانواده بيمه شده): شخص يا اشخاصي هستند كه 
 گر استفاده كنند. ون سازمان بيمهتوانند از مزاياي مقرر در قان مي

اي است كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر  بيمه شدهآزاد:   و مشاغل  حرفشده   بيمه
فرما) به استناد مجوز اشتغال صادر  با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش

دار يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي به  مراجع صالحيتشده از سوي 
 كار اشتغال دارد.

  قانون  مقررات  طبـق  كه  افرادي  به  است  مكلف  اجتماعي  مينأت  سازمان : بيكاري  بيمه
كار   انجام اند و نيز آماده  و اراده خود بيكار شده  ميل  بوده و برخالف  ، بيمه اجتماعي  مينأت

 كند.  پرداخت  بيكاري  ايام  باشند، مقرري مي
  موقت  و ناتواني  بيماري ، بارداري  ايام در   هـك ودـش مي   اطالق   وجوهي دستمزد: به  غرامت

  ، به حقوق يا مزد  جاي  به  قانون  حكم  ، به حقوق يا مزد  دريافت  دمـع ار وك    به  اشتغال  براي
 شود.  مي  پرداخت  شده  بيمه

تمام يا بخشي از توانايي كار  دار، فرد شاغلي كه به تشخيص مراجع صالحيت:  هاز كار افتاد
كردن خود را از دست بدهد. اين ناتواني ممكن است ناشي از كار (حسن انجام وظيفه) يا 

 غير ناشي از كار باشد.
جد شرايط) كه طبق مقررات بگير: فرد بازنشسته، از كارافتاده يا بازمانده (ورثه وا  مستمري

 كند. اي مربوط، مستمري دريافت مي صندوق بيمه
 شود. مند مي بازنشسته: فردي است كه با احراز شرايط قانوني، از حقوق بازنشستگي بهره

باشند كه  بيمه شده كاركنان دولت: تمامي افراد مشمول قانون استخدام كشوري مي
شود و عائله تحت  ستگي كشوري واريز ميكسورات بازنشستگي آنان به صندوق بازنش

 برخوردار مه درمان سازمان بيمه سالمتتكفل آنان در قالب اين صندوق از مزاياي بي
 گردند. مي
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ها در  ماه از سكونت آن 6بيمه شده روستايي: تمامي افراد ساكن در روستا كه حداقل 
ن، تحت پوشش بيمه رو در قالب صندوق روستاييا چنين عشاير كوچ روستا گذشته و هم

 گيرند. قرار مي بيمه سالمتدرمان سازمان 
ارداد با گزار خـود نسبت به انعقاد قر هايي كه از طريق بيمه بيمه شده ساير اقشار: گروه

نماينـد بـه قدام نموده و دفترچه بيمه دريافت يـا ادارات كل تابعـه ا سازمان بيمه سالمت
شوند ماننـد خـانواده معظم شهدا،  ر تلقي ميعنـوان بيمه شدگان صندوق ساير اقشا

بهزيستي مشمول طرح نيروي  جـانبازان، طـالب و روحانيون، دانشجويان، مددجـويان 
 انساني و اعضاي سازمان نظام پزشكي.

وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي   بازنشستگي : بازنشستگي
 .ستفاده مي كندا  بازنشستگي مراجع صالحيتدار از حقوق

  به "طور مستمر  به" ، شرايط مقرر در قانون  طبق  كه  مبلغي از  است  : عبارت مستمري
  او، براي  فوت  شده، يا در صورت  بيمه  مد، بهآاز در  يا قسمتي  تمام  قطع  منظور جبران

 شود. مي  پرداخت  آنان  ، به وي  بازماندگان  معيشت  تأمين
 استخدام قانون يك ماده اجراي در كه مستخدميني:  كشوري  بازنشستگي  صندوق  مشترك
 اساس بر و شده پذيرفته دولت خدمت به  رسمي يا آزمايشي  مستخدم عنوان به  كشوري

 همچنين ، نمايند مي پرداخت مقرر نرخ به را بازنشستگي كسور قانون، هشتم فصل
 هشتم فصل مشمول قانوني مصوبات موجب به كه دولتي هاي دستگاه رسمي كاركنان

 زمره در )صندوق تغيير و انتخاب انتقال، وضع، تبديل( شده كشوري استخدام قانون
 .شوند مي محسوب صندوق مشتركين

در  رسمي،   دمـمستخ  هرگاه : كشوري  بازنشستگي  صندوق  شتركم "دهش  فوت  شاغل"
باشد،   وظيفه  وقـحق  تـدرياف  مشمول  ورثه  يك  داراي  د و حداقلـكن  فوت  اشتغال  زمان

 شود. مي  ناميده  وريـكش  بازنشستگي  صندوق  مشترك " شده  فوت  شاغل"
يا از   فرد بازنشسته  هرگاه : كشوري  بازنشستگي  صندوق  مشترك "فوت شده بازنشسته"

باشد،   هـوظيف  وقـحق  تـافـدري  ولـمشم  ورثه  يك  داراي  لـد و حداقـكن  فوت  كار افتاده،
 شود. مي  دهـنامي  كشوري  بازنشستگي  صندوق  مشترك "شده  فوت  بازنشسته"

اند كه  مددجو مورد حمايت كميته امداد امام خميني استان بوده 179823، 1394در سال 
 درصد كاهش داشته است.  8/1اين تعداد نسبت به سال گذشته 
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تعداد جانبازان تحــت پــوشش بنياد شهيــد و امور ايثارگران  1394در پايان ســال 
درصـد و بـاالتـر  25نفر  21616نفر بوده كه از اين تعداد، جانبازي  49535استان برابر 

 است. 
هاي تحت پوشش سازمان تأميــن اجتماعــي  ، تعداد كارگاه1394در پــايــان سال 

درصد كاهش داشته است. تعداد  3/2كــارگــاه بــوده كه نسبت به سال قبل  102606
نفر  1097333برابر  1394شدگان اصلي زير پوشش سازمان تامين اجتماعي در سال  بيمه

درصد كاهش داشته است. در همين سال تعداد  1/0بوده كه نسبت به سال گذشته 
نفر بوده كه نسبت به  1686882ان شدگان زير پوشش اداره كل بيمه سالمت است بيمه

 درصد كاهش داشته است.  1/0سال قبل 
 106782بگيران و مشتركان صندوق بازنشستگي استان  تعداد كل حقوق 1394در سال 

درصد افزايش  4/2نفر بوده كه بر مبناي نفرات لحاظ گرديده كه نسبت به سال گذشته 
 باشد. نشستگان ميدرصد مربوط به باز 70داشته است و از رقم فوق 

بخش دولتي تحت پوشش معاونت اجتماعي در  دولتي و غير عداد مراكزتاز لحاظ 
درصد نسبت به كل  17/5استان اصفهان با سهم  ،1394هاي اجتماعي در سال آسيب

در اين شاخص استان تهران باالترين  اختصاص داده است. رتبه ي سوم را به خودكشور، 
هاي  ستان اصفهان از نظر تعداد كارگاها و استان سمنان پايين ترين رتبه را دارا است.

 ي دوم است. اصلي و تبعي تحت پوشش داراي رتبه شدگان بيمهتحت پوشش و تعداد 
سوم ي  رتبهاستان اصفهان از نظر تعداد مشتركان حقوق بگير صندوق بازنشستگي داراي 

 است.
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 درمان  و بهداشت -16
 مفاهيمو تعاريف 

از   يكي را در  يـپزشك  التـتحصي  شود كه يـم  اطـالق  افرادي  : بـه پزشك     
  نايل  هـنام ذ پايانـاخ  و به  رسانيده  پايان  از كشـور بـه  يا خارج  داخل  هاي دانشگاه

 .است  پزشكي  آمـوزش و  درمـان ، بهـداشت  ورد تأييد وزارتـم  آنان  اند و مـدارك شـده
، دكتراي علوم داروسـاز  دندانپـزشك،، پزشك عمومي  شامـل  پـزشكان آمـار

 باشد. مي  متخصص و پزشك فوق تخصص، پزشك PHDآزمايشگاهي، 
  كه  و آسايشگاه  ، زايشگاه بيمارستان از  اعم  مراكز درماني  تمامي  : به درماني  مؤسسات
  گروه  سه  به  مؤسسات  اين .شود مي  اطالق  درماني  باشند، مؤسسه  درماني  تخت  مجهز به

 شود: مي  زير تقسيم
 . پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  به  وابسته  درماني  مؤسسات -
 . خصوصي  درماني  مؤسسات -
 ،اجتماعي   مينأت  سازمان  به  وابسته  درماني  مؤسسات ، مانند درماني  مؤسسات ساير -

 . و غيـره  ملي  شهيد، بانك ، بنياد خيريه  مؤسسات 
مكاني است كه با اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با :  بيمارستان

منظور درمان و  استفاده از امكانات تشخيصي، درماني، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي به
گردد و به  سيس ميأروزي ت  بهبودي بيماران سرپايي و بستري به صورت شبانه

 .شود بيمارستان عمومي و تك تخصصي تقسيم مي
  تـز بهداشـو مرك  كـكليني ، پلي ، كلينيك درمانگاه  لـ: شام و درماني  بهداشتي مراكز
  با خدمات  توأم  و در مواردي  واكسيناسيون  عموماً انجام  مركز بهداشت  . فعاليتاست

 . است  درماني
،  مديريت  داراي  شود كه مي  اطـالق  مراكزي  : به مستقل  و درماني  مراكز بهداشتي

 باشد.  مستقل  فعاليت  و محل  حسابداري
يا   در داخل معموالً  شود كه مي  اطالق  مراكزي  : به غير مستقل  و درماني  مراكز بهداشتي

  مستقل  فعاليت  و مكان  مديريت، حسابداري  قرار دارد و داراي  درماني  مؤسسات  جنب
 شود. مي  مادر تغذيه  ز، از مؤسسهـني  اراتـو اعتب  انــر كاركنـو از نظ باشد مين
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واحدي مستقر در روستاست كه غالباً چند روستاي ديگر (روستاهاي قمر) :  بهداشت  انهخ
مجوز (زن و مرد)  2دهد. جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت با  ميرا نيز پوشش 

نفر است بهورزان زن و مرد، كاركنان خانه بهداشت هستند كه بومي بودن  2000حدود 
 آنها (اسكان در روستاي اصلي يا روستاهاي قمر) از شرايط ضروري است.

بهداشت، درمان و واحدي است كه بر طبق مجوز وزارت :  پزشكي  تشخيص  آزمايشگاه
هاي بيولوژيك، ميكروبيولوژي، سـرولوژي،  آموزش پزشكي تأسيس شده و در آن آزمايش

شناسي،  شناسي، بافت شناسي، بيوفيزيكي، سلول بيوشيميايي، ايمنوهماتولوژي، خون
هاي حاصل از بدن انسان  ها بر روي مواد و نمونه ژنتيك سلولي و ملكولي و ساير آزمايش

ست آمدن اطالعات جهت تشخيص، پيشگيري يا پيگيري درمان و يا با هدف به د
 امل دو بخش باليني و تشريحي است.شود و ش ارزيابي و سنجش سالمت انجام مي

  صرفاً كار درمان  شود كه مي  اطالق  درماني  واحدهاي  تمامي  : بـه تـوانبخشيمراكز 
،  ، گفتاردرماني ، كاردرماني فيزيوتراپي لمشا  مؤسسات،  دهند. اين مي  را انجام  بدن  فيزيكي
  دو صورت  باشد و نحوه استقرار آن به مي  فني  و ارتوپدي  سنجي ، بينايي سنجي شنوايي
يا   بيمارستان  يك  در داخل  كه  هايي از توانبخشي  دسته  . آن است  و غيرمستقل  مستقل

مركز   هيچ به  وابستگي  بدون  هـك هايي و توانبخشي " غيرمستقل"باشد،  يك درمانگاه
 شود. مي  ناميده "مستقل"كند،   عمل  ديگري

  از انرژي  ها با استفاده بيماري  و درمان  : تشخيصمؤسسات تشخيصي، درماني، هسته اي
و   پرتونگاري  هاي ، تكنسين پرتونگاري  متخصص  توسط پزشكان  كه  است  اشعه  صورت  به

  و آموزش  ، درمان بهداشت  مجوز از وزارت  و داراي  شرايط خاصواجد   تجربي  كارمندان
  انجام  ، محل ، منظور از مركز پـرتونگاري فصـل شود. در اين مي  ، انجام پزشكي
  تأييد وزارت  به  آن  صالحيت  كه  است  پرتونگاري  و ارائه خدمات  پرتوشناسي  هاي آزمايش
 باشد.  يدهپزشكي رس  و آموزش  ، درمان بهداشت

اي است پزشكي كه با اخذ پروانه مخصوص از كميسيون قانوني ماده  داروخانه: مؤسسه
، تأسيس شده و با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات دارويي و عرضه 20

دارو، شير خشك، مكمل غذايي رژيمي، غذاهاي كمكي شيرخواران، لوازم مصرفي 
   نمايد. و بهداشتي مجاز مبادرت مي هاي آرايشي پزشكـي و فراورده

از نظر تعداد بيمارستانهاي فعال استان هاي تهران و فارس داراي رتبه ي اول و دوم و 
استان هاي ايالم، چهار محال بختياري، كرمان، كهگيلويه و بوير احمد رتبه ي آخر را 

 دارا است.
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ي اول است.  داراي رتبه خراسان رضوي از نظر تعداد مراكز بهداشتي و درماني، استان 
 86/7با  رضويهاي بهداشت فعال در روستاها، استان خراسان  ازنظر تعداد خانههمچنين 

درصد از كل كشور بيشترين و استان قم كمترين خانه بهداشت را به خود اختصاص داده 
است. از  ي پانزدهم را به خود اختصاص داده است. استان اصفهان در اين شاخص، رتبه

خراسان جنوبي، داراي   ي اول و استان لحاظ تعداد كل آزمايشگاه، استان تهران داراي رتبه
سوم را به خود اختصاص داده  ي باشد. استان اصفهان در اين شاخص رتبه آخرين رتبه مي

 است.
ي  به ترتيب رتبه كهگيلويه و بوير احمداز لحاظ تعداد مراكز توانبخشي، استان تهران و 

 از استان اصفهان را به خود اختصاص داده است. پنجمي  اول و آخر و استان اصفهان رتبه
 است. سومي  داراي رتبه  نظر تعداد داروخانه
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 بودجه دولت -17
  مفاهيمو   تعاريف

  منطبق  كه  مـالي  سال  يك  براي  كه  است  تـدول  يـمال هـامـرنـ: ب دولت  بودجه كل     
 ها و بانك بودجه دولت،  بودجه عمومي  شـود و شـامل مي  تهيه  است،  تقـويـمي  سـال بـر

 . باشد مي  دولت  به  وابسته  انتفاعي  سساتؤم و بودجه  دولتي  هاي شركت
  مالي  ، منابع ساالنه برنامه  اجراي  ، براي در آن  كه  است  اي : بودجه دولت  عمومي بودجه
  )عمرانياي ( هاي سرمايه تملك داراييو   )جارياي ( هزينه  و اعتبارات  بيني پيش  الزم

 شود. مي  ، تعيين اجرايي  هاي دستگاه
 سازمان مديريت واز آن توسط   قبل  ، در سال مالي  هر سال بودجه:  و قطعي  مصوب بودجه
  ، تقديم بودجه اليحه  اد، و طيـپيشنه  وزيران  تيأه  بهورد و ابر ريزي كشور برنامه

  بودجه  قانون  عنوان  ، به و بررسي  ثـاز بح  سـپ  شود كه يـم  اسالمي  ورايـش   لسـمج
گردد  مي  ابالغ  دولت  اجرا به  براي جديد،  سال  از شروع  گيرد و قبل قرار مي  مورد تصويب

  و سياسي  ، اجتماعي در شرايط اقتصادي  بروز تغييرات  به  وجهت ورد). باآيا بر  اول  (مصوب
ها و  دستگاه  ها، بودجه ها و پرداختي در مقدار دريافتي  نوسانات  كشور و ايجاد برخي

  مجلس  به  ، توسط دولت بودجه  قانون  متمم اليحه  عنوان  به  ،تغييراتي  ها، با اعمال سازمان
  گردد (مصوب مي  مورد نظر، تصويب  سال  از پايان  قبل  شود كه مي  تقديم  اسالمي  شوراي

و عملكرد  ها مقدار دريافتي  قطعيت  به  ، با تـوجه مالي  هر سال  از پايان  ). پـس دوم
 شود. مي  مشخص  دولت  قطعي  هـودجـ، ب زانهـوسط خـها ت يـپرداخت

  شده  انجـام  ايــه هزينه  از كـل  : عبـارت دولـت  ودجـه عمـومـيبـ  هـاي پرداختي
  هاي سرمايــه اي (عمرانــي) اي (جــاري) و تملـك دارايـي هزينهاز   اعم  توسط دولت

 . است مالي  سال  يك  در مدت  و اختصاصي  يـعموم  مدهايآدر  لــاز مح
مد آو در  مد عموميآدر  وانـعن  تحت  وجوه تمامي :  دولت  عمومي  بودجـه  هاي دريافتي

د در ـباي  ونـقان  موجب  هـب  كه اير وجوهيـاعتبار و س  تأمين  ساير منابع اختصاصي،
 را تشكيل  دولت  عمومي  بودجه  هاي دريافتي متمركز شود،  كل  داري هـخزان  ايـه حساب

 دهد. مي 
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هام ها، مؤسسات دولتي و ماليات و سود س ست از درآمد وزارتخانها : عبارت مد عموميآدر
انون ي كه در قمدهايآدر هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير شركت

 شود. مد عمومي منظور ميبودجه كل كشور تحت عنوان درآ
  مصارف يا  مصرف  براي  قانون  موجب  به  كهاست   مدهاييآاز در  : عبارت مد اختصاصيآدر

 شود. منظور مي  مد اختصاصيآدر  عنوان  ، تحت كشور  كل در بودجه  خاص
،  قرضه  ، انتشار اوراق وام  عنوان  تحت  كهاست   منابعي اعتبار: عبارت از  تامين  ساير منابع

  بيني ، پيش دولت  كل در بودجه  مشابه  و عناوين  قبل  هاي سال  هاي از پرداختي  برگشتي
 د.رمد نداآدر  شود و ماهيت مي

  اهداف  به  به منظور نيل  معين  يا مصارف  مصرف  براي  كهاست   از مبلغي   اعتبار: عبارت
 رسد. مي  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  ، به دولت  هاي برنامه  اجراي و  مشخص

، مجموعه عمليات و خدمات : منظور اعتبار  (عمراني) اي هاي سرمايه تملك دارايي  اعتبار
ني، اقتصادي و اجتماعي كه توسط مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، ف

شود، طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به  دستگاه اجرايي انجام مي
گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد  هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه هدف

مربوط به  گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات اي اجرا مي دارايي سرمايه
ع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم اي تامين مي شود و به دو نو هاي سرمايه تملك دارايي

 ردد.گ مي
  ، به ساله پنج  عمراني در برنامه  كه  است  : منظـور اعتباراتي اي (جاري) هزينه  اعتبارات
  دولت  جاري  هاي هزينه  ، براي تأمين تفكيك  دولت به  عمومي و در بودجـه  كلـي  صـورت

  دولـت  اجتـماعي و  اقتـصادي  فعاليتهـاي  سطـح  نگهـداري هزينـه  و همچنيـن
 شـود. مي  بينـي پيـش
و   امـاحك  اساس ، بر مربوط  اعتبارات  از محل  است كه  از پرداختي  : عبارت پرداخت  پيش

 گيرد. مي  تعهد صورت  امـانج از  شـ، پي مقررات  قراردادها، طبق
هاي اجباري و بالعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به  است از پرداخت   ارتـ: عب اتـمالي

دولت كه مطابق قانون و در جهت اعمال حاكميت و تأمين مصارف عمومي صورت 
 گيرد. مي

 هـا هـزينـب  هـك  است  اي بستـه و هم  مشخص  و خدمات  از عمليات  اي : مجموعه طرح
 گيرد. مي  انجام  مشخص  اهداف  به  رسيـدن  بـراي  ،معيـن  انـيزمـ دوره  كـن، در يـمعي
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  لحاظ سرمايه دارد و از  استراتژيك جنبه  كه  است هايي  طرح  : مجموعه ملي  هاي طرح
نيز از حد   آن  بر اجراي  رتبتم  باشد و اثرات مي ، پيچيده و از نظر تكنولوژي  بزرگ گذاري،

 . تر است بيش  منطقه  يك
با  آن  اجراي و  در محل نآ  ريزي برنامه  است كه  هايي طرح  : مجموعه استاني  هاي طرح

 پذير باشد.  امكان  ، در استان و ملي  محلي  مشترك  از امكانات  استفاده
اي (عمراني) مصوب استان از  هاي سرمايه مجموع اعتبارات تملك دارايي 1394در سال 

ميليارد ريال بوده است. از اين مقدار، بيشترين سهم  2240محل درآمد عمومي حدود 
درصد را به خود اختصاص  51ميليارد ريال بوده كه  1146مربوط به امور اقتصادي با 

ميليارد ريال  1293اعتبارات عمراني مصوب، حدود  داده است. در اين سال از مجموع
 شود.  درصد اعتبارات مصوب را شامل مي 58تحقق يافته كه 

ها از محل درآمد عمومي در  هاي اجرايي استان دستگاه )جارياي ( عملكرد اعتبارات هزينه
 اي هاي سرمايه ميليارد ريال و عملكرد اعتبارات تملك دارايي 3862، حدود 1394سال 

 ميليارد ريال بوده است.  882هاي اجرايي استان، حدود  (عمراني) دستگاه
هاي اجرايي در  اي دستگاه ي عملكرد اعتبارات هزينه در زمينه اصفهان هاي تهران و استان
درصد را نسبت به كل كشور  بيشترين 1394ها از محل درآمد عمومي، در سال  استان
 دارند.
 هاي آخر هستند. از و قم با كمترين درصد نسبت به كل كشور داراي رتبه البرزهاي  استان

ها از محل درآمد  اي (عمراني) استان هاي سرمايه نظر عملكرد اعتبارات تملك دارايي
هاي اول و دوم  داراي رتبه سيستان و بلوچستاناستان خوزستان و  1393عمومي، در سال 

هستند. در اين شاخص استان  رتبه هاي آخرراي دا شماليخراسان زنجان و هاي  و استان
 است. هفتمي  اصفهان داراي رتبه
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 ي قيمتها شاخص -18
 مفاهيم و تعاريف

كاالها و خدمات مصرفي: معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد معين و  قيمتشاخص      
كاالها و  قيمتسال پايه، شاخص   ثابتي از كاالها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به

 شود. خدمات مصرفي ناميده مي
هاي  بندي كاالها و خدمات در شاخص هاي كاالها و خدمات: طبقه بندي در گروه طبقه

المللي و نيازهاي ملي انجام گرفته  هاي بين بندي ها و طبقه اهيت آناساس م قيمت، بر
COICOPP0Fبندي پيشنهادي سـازمان ملل ( است، ولي مبناي كلي، طبقه

1
P بـراي

S I T C P1Fكـاالهـا و خـدمات مـصرفي،

2
P بـاشـد كــه بنابـر  فروشي) مـي براي عمده

 مالحظات اقتصـاد ايران، تغييـراتـي در آن داده شــده است. 
شود كه هر  ها، كـاالهـا و خـدمات به چند گـروه بـزرگ تقسيم مي بنـدي در اين طبقه

هاي  هاي اصلي و زير گروه هاي بزرگ را گروه ها چندين زيرگروه دارد. گروه يك از آن
 نامند. ي فرعي كاالها و خدمات ميها ها را گروه آن

اختصاصي نيز  هاي حسب نياز براساس گروه هاي كاالها و خدمات بر در ضمن، گروه
 شوند. بندي مي طبقه

سال پايه: سال معين و ثابتي است كه درصد تغييرات شاخص، نسبت به آن سنجيده 
 است. 100د شاخص در آن سال برابر شود و عد مي

اهميت: سهم هر كاال يا خدمت را در مجموعه كاالها و خدمات مشمول شاخص، ضريب 
كاالها و خدمات مصرفي، سهم هر كاال يا  قيمتگويند. در شاخص   ضريب اهميت مي

خدمت، نسبت هزينه پرداختي خانوار، براي آن كاال يا خدمت به كل هزينه خانوار 
فروشي كاال  ، ارزش فروش عمدهفروشي، سهم هر كاال عمده قيمتباشد. در شاخص  مي

در شاخص بهاي توليدكننده، سهم هر كاال يا باشد.  فروشي كاالها مي به كل ارزش عمده
 خدمت، نسبت ارزش توليد يا ارزش فروش يك كاال يا خدمت به ارزش توليد و يا فروش

 باشد. مجموعه كاالها و خدمات مي

                                                 
 .(Classification of Individual Consumption According Purpose:COICOP) طبقه بندي مصرف فردي بر حسب هدف1

 (Standard International Trade Calssification: SITC)المللي تجارت بندي استاندارد بين طبقه2
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هاي  را از ديدگاه توليدكننده، در بخش ها شاخص بهاي توليد كننده: روند تغييرات قيمت
دهد.  مختلف اقتصادي مانند كشاورزي، ماهيگيري، صنعت، معدن و خدمات نشان مي

شود كه خريدار در ازاي خريد كاال به توليدكننده  قيمت توليدكننده به قيمتي گفته مي
فروشان،   پردازد و قيمت فروش كاالها و خدمات توليد شده و عرضه شده به عمده مي

خرده فروشان داخلي و ساير صنايع و يا صادر شده به كشورهاي خارجي را منعكس 
 كند. مي

شده از كشور را، اين  شاخص بهاي كاالهاي صادراتي: تغييرات قيمت كاالهاي صادر
كند. كاالهاي صادراتي شامل تمامي كاالهايي است كه به طور  گيري مي شاخص اندازه

شود يا به صورت كاالي نيمه ساخته و يا مواد  خته و صادر ميكامل در داخل كشور سا
 گردد. اوليه صادر مي

بـه ترتيـب    1394شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در سال 
كمتـرين  و ايـالم  بيشترين و در استان قزوين  هرمزگانو  آذربايجان شرقيهاي  در استان

ي كاال و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري، استان درصد را دارا است. در شاخص كل بها
ها و  م قرار دارد. شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي گروه خوراكينهي  اصفهان در رتبه

ن اصـفهان در  اسـتا . ي اول است رتبه دهد كه استان هرمزگان داراي آشاميدني نشان مي
در ايـن شـاخص بـه    ي آخر را  است. استان كرمان رتبه هفدهمي  اين شاخص داراي رتبه

ي اول است.  در رتبه هرمزگانخود اختصاص داده است. در گروه پوشاك و كفش، استان 
خوزسـتان  ي اول و اسـتان   رتبـه  آذربايجان شـرقي در شاخص مسكن، آب و برق، استان 

را به خود اختصاص  دهمي  كمترين رقم را دارا است. استان اصفهان در اين شاخص رتبه
چهـار  داده است. در شاخص مبلمان و لوازم خـانگي و نگهـداري و تعميـرات آن، اسـتان     

ترين رقم را دارا هستند. در گروه حمل و  ، پايينسمنان  باالترين و استان محال و بختياري
نقل، استان هرمزگان باالترين شاخص را دارا است. درگـروه بهداشـت و درمـان، اسـتان     

ترين شاخص هستند. در  داراي باالترين شاخص و استان قم داراي پايين يجان غربيآذربا
 شاخص بهاي كاال در گروه تفريح و امور فرهنگي، استان يزد باالترين شاخص را دارد.

برابـر   1394شاخص كل بهاي كاالها و خدمات مصـرفي خانوارهـاي روسـتايي در سـال     
درصـد داراي بـاالترين شـاخص و     7/265درصد است. استان خراسان جنوبي بـا   9/226

درصد داراي كمترين شاخص هستند. شاخص كل بهـاي كاالهـا و    6/204با  ايالماستان 
است كه در اين شاخص  6/229خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي استان اصفهان برابر 

 دهم را به خود اختصاص داده است.سيزي  رتبه
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(بر  7/226، به رقم 1394بها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در سـال  خص كلشا
درصد افزايش داشته  1/11) رسيـد، كه نسبت به سال قبل 1390مبنـاي سـال پايـه 

 4/247ها و دخانيات برابر  ها، آشاميدني است. در سال فوق شاخص بهاي گروه خوراكي
فزايش داشته است. در گروه درصد ا 5/8بوده كه اين شاخص نسبت به سال قبل 

بوده كه اين شاخص  0/243غيرخوراكي، شاخص بهاي پوشاك و كفش در استان برابر 
درصد افزايش داشته است. در بين شاخص بهاي كاال و خدمات  5/8نسبت به سال قبل 

بيشترين تغييرات مربوط به بخش آب، برق، گاز و ساير   مصرفي خانوار شهري استان،
 5/2درصد و كمترين تغييرات شاخص مربوط به بخش دخانيات با  2/26ها با  سوخت

كل شاخص بهاي كاال و خدمات روستـايي (بر مبناي  1394باشد. در سال  درصد مي
درصد افزايش داشته است. در  9/10كه نسبت به سال قبل  6/229) برابر 1390سال پايه 

بوده كه اين شاخص  0/245بر ها و دخانيات برا ها، آشاميدني اين سال شاخص خوراكي
 درصد افزايش داشته است.  6/8نسبت به سال قبل 

هاي كشور، باالترين عدد شاخص كل متعلق به استان  ، در ميان استان1394در سال 
 ايالمترين عدد شاخص كل مربوط به استان  و پايين 249، برابر آذربايجان شرقي

 بوده است. 7/197برابر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
332 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
333 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
334 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
335 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
336 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
337 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
338 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
339 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
340 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
341 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
342 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
343 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
344 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
345 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
346 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
347 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
348 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
349 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
350 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
351 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
352 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
353 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
354 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
355 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
356 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
357 

 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1394هاي آماري سال  هاي كشور از نگاه برخي شاخص استان

 
359 

 
 

 آموزش -19
، 1375،  1365، 1355هاي  هاي عمومي نفوس و مسكن سال براساس نتايج سرشماري

 87درصد و  85درصد،  71درصد،  53نرخ باسوادي استان به ترتيب برابر  1390و  1385
 85درصد و زنان  91درصد باسوادي مردان  1390  در سالدرصد بوده است.  88درصد و 

آموز در كليه  نفر دانش 844810تعداد  1394-95باشد. در سال تحصيلي  درصد مي
 7/5ي استثنايي،  درصد در دوره 6/0هاي آموزشي مشغول به تحصيل بوده است كه  رده

درصد در متوسطه  2/22ي ابتدايي،  درصد در دوره 0/51دبستاني،  ي پيش درصد در دوره
هاي بزرگسال مشغول  درصد در دوره 3/3درصد در متوسطه دوره دوم و  2/17دوره اول، 

درصد بوده  9/48آموزان استان سهم دختران برابر  اند. از تعداد كل دانش به تحصيل بوده
ي  نفر در دوره 1075سوادآموزي،   نفر در دوره 3903تعداد  1394است. در سال تحصيلي 

اند. در همين سال،  ي انتقال نهضت سوادآموزي شركت نموده نفر در دوره 4707تحكيم و 
درصد پسر  9/50باشد كه از اين تعداد  نفر مي 298856تعداد كل دانشجويان استان برابر 

 8/60درصد در دوره كارداني،  1/17باشد. از كل دانشجويان  درصد دختر مي 1/49و 
درصد در  9/4ي كارشناسي ارشد و  درصد در دوره 2/17 ي كارشناسي، درصد در دوره

تعداد  1394اند. در سال  اي و تخصصي مشغول به تحصيل بوده ي دكتراي حرفه دوره
نفر بوده است. همچنين  65564اي استان  وحرفه ديدگان مراكز ثابت سازمان فني آموزش

 اند.  ل به فعاليت بودهمركزآموزشي استان مشغو 54نفر مربي در  434در اين سال تعداد 
ــ  2  فصل”  و مفاهيم  تعاريف  شود به  : رجوع ساكن  و جمعيت  ، نقاط روستايي نقاط شهري

 “جمعيت.
يـا    ايرانرسمي   آموزشي   هاي برنامه  طبق  تحصيل  به  ، اشتغال : منظور از تحصيل تحصيل

  (مانند آموزش  رسمي غير  شيآموز  هاي هدور در  آموزش ، . بنابراين است  خارجي  كشورهاي
 . است  نيامده  حساب  به  ) تحصيل خصوصي  نزد معلم يا  خصوصي  هاي آموزشگاه در  زبان

  ): كاركنـان  و پـرورش   (آمـوزش  واحـدهاي آموزشـي   و اداري  ، دفتـري  آموزشي  كاركنان
  شـامل   و اداري  دفتـري   و كاركنان  است  ورزش  و معلم  معلم -، مدير معلم  شامل  آموزشي
،  يـا معـاون    ، مـدير، نـاظم   پرورشـي   ، مربي بهداشت  ، مراقب و كارگاه  آزمايشگاه  متصدي

 باشد. و دفتردار مي  كتابدار، كارمند اداري
مقطع تحصيلي: يك دوره كامل تحصيلي است كه به اخذ يك مـدرك تحصـيلي ماننـد    
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اي،  ارشد، دكتراي تخصصي، دكتراي حرفـه   ابتدايي، راهنمايي، كارداني، كارشناسي دوره
 شود. تخصصي منجر مي  دكتراي فوق

هاي تحصيلي آموزش و پرورش  آموز: فردي است كه برابر مقررات در يكي از دوره دانش
 به تحصيل اشتغال دارد.

  مانـدگي  عقب  داراي  كه  است  انيونوجوان  اطفال از  دسته  آن  : مخصوص استثنايي  آموزش
دوره   و يا ناسازگار باشند و شامل  بوده  در يادگيري  و اختالل  معلوليت ، و يا جسمي  ذهني

 باشد. مي  اي و حرفه  فني  و آموزش  متوسطه  ، آموزش تحصيلي  ، راهنمايي ، ابتدايي آمادگي
سالگي به آن وارد شده و پـس   6سن از آموز  دانش كه  است تحصيليدوره ابتدايي: دوره 

 كند. هاي تحصيلي معين گواهينامه پايان دوره ابتدايي دريافت مي از طي پايه
آمـوزان پـس از پايـان     كه دانش آموزش عمومي است  تحصيلي  : دورهمتوسطه دوره اول

 خذ گواهينامه پايانپايه تحصيلي موفق به ا 3دوره ابتدايي به آن وارد شده و پس از طي 
 شود. مي اين دوره
در  اول متوسـطه آموز پس از اتمام دوره  دوره تحصيلي است كه دانش:   دوره دوم متوسطه

اي يا كـاردانش هـدايت    حرفه هاي نظري، فني آن پذيرش شده و سپس به يكي از شاخه
شود و با گذراندن واحدهاي درسي تعيين شده موفق به اخذ گواهينامه ديپلم متوسطه  مي
 گردد. مي

آموزي است كه شرايط تحصيل در مدارس راهنمايي تحصيلي  آموز بزرگسال: دانش دانش
و متوسطه روزانه را نداشته و براي ادامه تحصيل در مـدارس ويـژه بزرگسـاالن پـذيرش     

 شود. مي
اين دوره از لحاظ مقررات تحصيلي مشابه دوره راهنمايي :  بزرگسال آموزش  دوره عمومي

توانند در دوره  را براي كساني كه به لحاظ سن يا ساير شرايط نميبوده و امكان تحصيل 
 كند. روزانه تحصيل نمايند، فراهم مي

سواد با سن بـاالي   سواد يا كم سوادآموز تحت پوشش نهضت سوادآموزي: فردي است بي
هضـت  ده سال كه امكان تحصيل در نظام آموزش رسمي كشور را نـدارد و در كـالس ن  

 نمايد. م مينا سوادآموزي ثبت
ي اول و دوم و  آمـوزان، رتبـه   هاي تهران و خراسان رضوي از نظر تعداد كل دانـش  استان

اند. دراين شـاخص، اسـتان اصـفهان بـا      ي آخر را به خود اختصاص داده استان ايالم رتبه
 هارم را به خود اختصاص داده است.ي چ درصد نسبت به كل كشور رتبه 02/6
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پـنجم و از نظـر تعـداد    ي  رتبـه لحاظ تعـداد كاركنـان دفتـري و اداري     استان اصفهان از
 را به خود اختصاص داده است. چهارم ي آموزان استثنايي، رتبه دانش

، استان سيسـتان و  1393از لحاظ تعداد قبول شدگان سازمان نهضت سوادآموزي در سال 
  خـود اختصـاص داده  ي اول را بـه   بلوچستان با بيشترين درصد نسبت به كل كشور، رتبه

 .است
اسـتان تهـران و    در شاخص تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها و مراكـز آمـوزش عـالي،   

كهگيلويـه و بـوير احمـد و    استان هاي  اول و دوم است.ي  رتبهاصفهان به ترتيب داراي 
 آخر هستند. خراسان جنوبي داراي رتبه ي

اصفهان با بيشترين درصد  اي، استان هحرف و  از نظر تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني
مراكز ثابت سازمان آموزش فنـي و  تعداد آموزش ديدگان  نظر . ازاستاول  ي  راي رتبهدا

 داراي رتبه ي اول است. نيز حرفه اي
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 و هنرفرهنگ  -20
 مفاهيم و تعاريف

  توليد فرآيندي است كه متن ، طرح ، سناريو يا  : و تلويزيوني  راديويي هاي  توليد برنامه
ها را از طريق به كارگيري منابع انساني، هنري و فني، تجهيزات، مواد  ها و انديشه پيام

رده و هاي صوتي يا تصويري تبديل ك مصرفي به كارگيري منابع مالي، به ساختار برنامه
ضبط و ثبت و  اي (فيلم، نوار ويديو، نوار صدا، ديسك، امواج و ...) آن را بر واسطه رسانه

كند و براي توزيع، پخش يا نمايش از طريق تجهيزات فرستنده، گيرنده يا  سوار مي
  سازد. تجهيزات نمايشي ديگر آماده مي

ها، در كل براي توليـد و  واسـطه اي و نيز ها و ابزار و مواد رسانه در توليد تلويزيوني، متن
روند در حالي كه در توليد راديو، عوامل ذكر شده،  ضبـط و ثبـت تصـوير و صدا به كار مي

 شوند. صرفاً براي توليد، ضبط و ثبت صدا به كار گرفته مي
 راديويي و تلويزيوني: عبارت از شكل نهايي و ارسال شده يك برنامه هاي پخش برنامه

 .باشدن دريافت آقادر به  يا تلويزيوني است كه مخاطبراديويي  ي
هاي توليد،  فعاليت ي شبكه راديويي و تلويزيوني: ساختاري سازماني است كه مجموعه

 هاي اساس اهداف و مأموريت هاي راديويي و تلويزيوني را بر تأمين، تنظيم و پخش برنامه
 تعريف شده و مشخص بر عهده دارد.

وقوع يك رويداد مشخص در زمان و مكان  ي ت كه دربارهـي اسآگاهي و اطالع خبر:
تواند به  گيرد. خبر مي يند معلوم به منظور انتقال به مخاطب شكل ميآمعين، پس از فر

هاي سياسي، اجتماعي،  شكل مكتوب، صوتي يا تصويري ارائه شود و شامل موضوع
 باشد. لمي، هنري، ورزشي و ... ميفرهنگي، ع

ويي/تلويزيوني): عبارت از خبرهايي است كه پس از تهيه، انتخاب، تنظيم پخش خبر (رادي
 شود. راديو يا تلويزيون پخش ميو ويرايش از 

صندلي، داشتن امكانات نمايش فيلم  100به مكاني داراي مجوز سينما با حداقل سينما: 
هاي  ميليمتري، ويديويي يا ديجيتالي، برخوردار از ابعاد مناسب و ويژگي 70و  38

ساختماني، استانداردهاي فني و ايمني و متشكل از يك يا چند سالن نمايش فيلم، سالن 
هاي بهداشتي  ي فروش بليط، اتاق آپارات، سرويس انتظار، نمازخانه، قسمت اداري، گيشه

 شود. و بوفه گفته مي
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 35با عرض دقيقه بوده و معموال ً  75دار است كه حداقل  فيلم بلند داستان: سينمايي  فيلم
 شود. ميليمتري براي نمايش ساخته مي

نگارش فيلمنامه، انتخاب عوامل سازنده  از يك فيلم ي يند تهيهآفر توليد فيلم:
مراحل فني فيلم كننده، فيلمنامه نويس، كارگردان، بازيگر، فيلمبردار و غيره)،  (تهيه

هاي نهايي از فيلم براي  (فيلمبرداري، تدوين، صداگذاري، ظهور، چاپ) تا تهيه كپي
 شود. ميرا شامل در سينما نمايش 

و شماره به صورت اوراق   تاريخ،  ثابت  با نام  طور منظم به  كه است: نشرياتي  مطبوعات
ماعي، علمي، گوناگون سياسي، اجت هاي در زمينه ، در فواصل معين،چاپي يا الكترونيكي

شوند. مطبوعات از نظر ترتيب انتشار به روزانه و  منتشر مي ساير موارد ورزشي، هنري و
از نظر زمينه انتشار به دو گروه تخصصي  غير روزانه، از نظر محتوا به عمومي و تخصصي،

، سراسري، منطقه المللي توزيع به بين ي از نظر گستره و علمي و نشريات غير تخصصي و
موم، گروه هاي سني خاص و اقشار اجتماعي خاص و از نظر مخاطبان به عحلي و م اي

) تقسيم متخصصان، زنان، دانشجويان، دانش آموزان، صاحبان حرف و مشاغل خاص(
 .شوند مي

علمي، ادبي، فرهنگي و غيره از سوي وعات ـر موضد كتاب يا خلق اثريتأليف: نوشتن 
 .شده يا نشده باشد، اعم از اين كه منتشر يا چند نفر يك

و   چاپدر يك نوبت  يك اثر از  يا تكثير شده  چاپ  هاي تعداد نسخه :(تيراژ) گانشمار
 .مي آن ها توزيع شده يا نشده باشداكه براي توزيع آماده شده اند،اعم از اين كه تم انتشار

در  غير چاپياست كه به صورت چاپي يا  (به جز كتاب) نشريه: هر نوع ماده مكتوب
 شود.  سطحي محدود يا گستـرده در اشكــال مختلــف منتشر مي

كه خدمات آن براي ساكنان يك اجتماع، بخش يا  اي است : كتابخانهعمومي كتابخانه
 ناحيه رايگان باشد و تمام يا قسمتي از هزينه آن از بودجه عمومي دولت تامين شود.

صفحه داشته و داراي جلد  48اي غيرادواري و چاپ شده است كه حداقل  نشريهكتاب: 
 باشد.

ساعت و ميزان  4120هاي راديويي مركز اصفهان  ، ميزان توليد برنامه1394در سال 
 ساعت بوده است. 2200هاي تلويزيوني مركز اصفهان  توليد برنامه

هزار نفر  850، 1394سينماي استان در سال  17هاي سينمايي در  تعداد تماشاگران فيلم
 درصد كاهش داشته است.  3/7، 1393بوده كه نسبت به سال 
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چاپخانه زير نظر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مشغول به  496، 1394در سال 
عمومي وابسته به اداره كل   كتابخانه 291اند. در همين سال، تعداد  فعاليت بوده

درصد افزايش داشته است.  2/3هاي عمومي استان بوده كه نسبت به سال قبل  كتابخانه
اند  ورزشكار سازمان يافته در سطح استان فعاليت ورزشي داشته 237395، 1394در سال 

 باشند. درصد زن مي 5/44درصد آنها مرد و  5/55كه 
نفر بوده كه از اين  40832برابر  1394استان در سال  ي تعداد زائران حج تمتع و عمره

اند. تعداد زائران حج تمتع و  نفر حج عمره به جا آورده 35074نفر حج تمتع و  5758تعداد 
 درصد كاهش داشته است. 3/54عمره استان نسبت به سال قبل 

سبت به اند كه ن هاي استان اقامت داشته گردشگر خارجي در هتل 154845، 1394در سال 
 .درصد افزايش داشته است 7/2سال قبل 

 ايالماول و استان  ي داراي رتبه قمي، استان از لحاظ ميزان توليد برنامه هاي راديوي
در ميزان توليد برنامه هاي تلويزيوني، استان آذربايجان شرقي  ي آخر است. داراي رتبه
ين شاخص استان در ا است. ي آخر و استان خراسان جنوبي داراي رتبهي اول  داراي رتبه

 است. نوزدهمي  اصفهان داراي رتبه
ي ميزان  دهنده بوده كه نشان اولي  از نظر تعداد كتابخانه، استان اصفهان داراي رتبه

همچنين از لحاظ تعداد  توجه مسئولين اين استان به فرهنگ كتاب و كتابخواني است.
نوجوانان، استان تهران و اصفهان  مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و

 هستند. و دوم ي اول داراي رتبه
هاي منتشر شده (تأليف)، استان تهران بيشترين درصد و  از لحاظ تعداد عناوين كتاب

ي  داراي كمترين درصد است. استان اصفهان در اين شاخص، داراي رتبههرمزگان استان 
 چهارم است.
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