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 گفتارپیش

ان، ها با گذشت زمکند، اطالعات آنبسیاری را بر کشور تحمیل می هزینٔهکه روش سنّتی عالوه بر اینها بهاجرای سرشماری
 وسعٔهت. با عنایت به این موضوع و با توجه به است روزرسانیبه مندکه قابل استفاده باشد، نیازشود و برای آنقدیمی می

شماری در سایر کشورها، مرکز های اجرای سرشیوه بارٔهشده در های انجامهای اطالعاتی در کشور و همچنین بررسیپایگاه
های ثبتی را در دستور کار حضوری( به استفاده از داده مراجعٔهها از روش سنّتی )آمار ایران نیز تغییر روش اجرای سرشماری
منظور به»جمهور مجزّا، توسط معاون اول رئیس بخشنامٔهصورت دو به ۶۹۳۱خود قرار داد. این تغییر رویکرد در اسفند 

 ها ابالغ شد.ها و سازمانوزارتخانه همٔهبه « هامنظور همکاری دستگاهبه»و رئیس شورای عالی آمار « اجرا

برای این منظور، مرکز آمار ایران با رویکرد جدید خود، عدم اجرای سنّتی سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده 
سازمان امور عشایری اعالم نمود و درخواست طراحی اجرا شود، به  ۶۹۳۱بایست در سال قبلی می برنامٔهرا که طبق 

خدمات توسط آن سازمان را مطرح کرد. با هدایت  ارائٔهعشایر کوچنده در زمان  خانوارهایمنظور ثبت اطالعات ای بهسامانه
و ثبت طراحی،  ۶۹۳۱ثبت اطالعات خانوارهای عشایر کوچنده در زمستان  سامانٔهو همکاری مرکز آمار ایران، نخستین 

پس از دریافت انجام شد.  ۶۹۳۱های عشایری تا خرداد اطالعات خانوارهای عشایر کوچنده در محل قشالق از طریق تعاونی
های مدیریت اطالعات آماری سازمان امور عشایر ایران و سایر پایگاه سامانٔهبا برقراری ارتباط بین  ۶۹۳۳ها، در سال داده

سالمت ایران و آخرین  بیمٔهها، امور مالیاتی کشور، ای ثبت احوال، هدفمندسازی یارانههاطالعاتی کشور، مانند سازمان
این  هایجمعیت عشایر کوچنده، افزودن سایر ویژگی پایٔههای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، ضمن ایجاد ثبت سرشماری

تیجٔه اولیٔه ثبت مذکور در پاییز همان سال منتشر و ن پذیر شدای اندک، امکانخانوارها بدون صرف هزینه یا با صرف هزینه
های اطالعاتی مورد نظر، امکان ها و اتصال مجدد به پایگاههای برخی از استانروزرسانی دادهبا به ۶۰۱۱از ابتدای سال  .شد

ییالقی فراهم  و استخراج نتایج ثبت پایٔه جمعیت عشایر کوچندٔه کشور در سطح شهرستان و به تفکیک محل استقرار قشالقی
 گردید.

ای بهجانکشور مشارکت همهٔه جمعیت عشایر کوچندٔه مرکز آمار ایران از سازمان امور عشایر ایران که در ایجاد ثبت اولی
کشور در این نشریه که ٔه های اجتماعی عشایر کوچندشده از ویژگیکند. امید است اطالعات ارائهداشته است، قدردانی می

های مدیریت اطالعات آماری سازمان امور عشایر ایران و پایگاهٔه های سامانرح آماری و از طریق اتصال دادهبدون اجرای ط
ریزان و گیران، برنامهتصمیمٔه های اجرایی کشور با استفاده از کد ملی استخراج شده است، مورد استفاداطالعاتی دستگاه

 .پژوهشگران قرار گیرد

 زادهجواد حسین 
 مرکز آمار ایرانرئیس  
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 9  ..................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 مقدمه

روستایی و عشایری است. این جوامع از لحاظ اقتصادی و  و شهریٔه جامعترکیب اجتماعی جمعیت ایران، متشکل از سه 
 ایعهجامعشایر کوچنده، ٔه جامع ها مد نظر قرار گیرد.ریزیهای اساسی با یکدیگر دارند که باید در برنامهاجتماعی، تفاوت

 منابعاز  داریبربهرهاست با ساختار ایلی که زندگی مردم آن مبتنی بر کوچ است و با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی با 
ید و های تولزندگی، از بهترین شیوهٔه شیودامداری بنا شده است. این ٔه بر پای هاآناتکای معاش  های خوددامطبیعی برای 

وشت سهم قابل توجهی از گ جا کهآنآید. از برداری از منابع طبیعی و ضامن حفظ محیط زیست و منابع پایه به شمار میبهره
اردات و و گذاری در امر تولید وسیاستبرای  باکیفیتو  روزبهداشتن اطالعات  شود،میتوسط این جامعه تولید  قرمز کشور

 سنّتیٔه از شیوآمار و اطالعات  یگردآور یهارد از روشیکر روییران با هدف تغیز آمار اکصادرات گوشت قرمز مهم است. مر
عشایر  یاز از خانوارهایآوری اطالعات مورد نگردان که در خصوص امیاول، مطالعات ثبتی هایدادهبه روش استفاده از 

ٔه ایپثبت  پس از طراحی سامانه و ثبت اطالعات، نهایتاً وداد شور را با همکاری سازمان امور عشایر ایران انجام کٔه کوچند
 کشور ایجاد شد.ٔه کوچند جمعیت عشایر

 تاریخچه و ضرورت اجرای سرشماری عشایر کوچنده

با عنوان سرشماری  ۶۹۱۱و  ۶۹۱۱ و ۶۹۱۱های سه سرشماری در سال ،شناسایی خانوارهای عشایر کوچنده منظوربه
حدود در  ۶۹۱۱کشور اجرا شده است. بر اساس نتایج آخرین سرشماری اجرا شده در سال ٔه اقتصادی عشایر کوچند-اجتماعی

نتایج این سرشماری با سایر ٔه . مقایسفر در کشور وجود داشته استیلیون نم ۶٫3هزار خانوار عشایر کوچنده با جمعیت  3۶3
جمعیت کشور را به خود از درصد  ۶٫۰کشور ٔه کوچند دهد در حالی که خانوارهای عشایرآمارهای رسمی کشور نشان می

دهد که نشان می دام سبک کشور )گوسفند و بز( را در اختیار دارند. این موضوعاز درصد  ۹۱حدود در اند، اختصاص داده
 .است تأثیرگذاریعشایر کوچنده در تولید گوشت قرمز کشور دارای نقش بسیار مهم و ٔه جامع
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 ۶۰/۶۶/۶۹۱۹مورخ  ۱۶۶/3۱۱۱۹ٔه بنا به پیشنهاد مشترک شمار ۶۰/۶/۶۹۱۰مورخ ٔه هیئت محترم وزیران در جلس
ون ناستناد اصل یکصد و سی و هشتم قاو به ،شاورزیجهاد ک کشور و هایوزارتخانهو ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه

ر مذکؤه با عنایت به مصوب. کردکشور را تصویب ٔه عشایر کوچند دهیسامانٔه نامینآی ،اساسی جمهوری اسالمی ایران
سال از آخرین سرشماری از  ۶3و با توجه به گذشت بیش از  خدمات مطلوب به این جامعهٔه و ارائ دهیسامان منظوربه

آمارهای اجتماعی و اقتصادی عشایر کوچنده برای  روزرسانیبهاجرا شد(، ضرورت  سنّتیٔه شیواین جامعه )که به
 شد.ها بیش از پیش احساس میهای دقیق در سطح کل کشور و استانریزیبرنامه

 سرشماری رای اجرایقانونی مرکز آمار ایران بٔه وظیف

 هایزمینهای در های نمونههای عمومی و آمارگیریسرشماری قانون مرکز آمار ایران، اجرای« ب»بند  ۹ٔه بر اساس ماد
 وظایف و اختیارات مرکز آمار ایران است. وجز ،اجتماعی و اقتصادی

ی تصویر ٔهکند، تنها قادر به ارائر تحمیل میرا بر کشو هنگفتیٔه هزین کهاینعالوه بر  سنّتیروش ها بهاجرای سرشماری
زمان آمارگیری است و بدیهی است که با گذشت زمان، اطالعات حاصل از آن قدیمی خواهد شد. با عنایت به  از جامعه در

 های اجرایشیوه بارٔهشده در های انجامهمچنین بررسیهای اطالعاتی در کشور و پایگاهٔه این موضوع و با توجه به توسع
 ،وریحضٔه مبتنی بر مراجع سنّتیهای ها از روشدر سایر کشورها، مرکز آمار ایران نیز تغییر روش اجرای سرشماری سرشماری

مجزا، توسط ٔه دو بخشنام صورتبه ۶۹۳۱های ثبتی را در دستور کار قرار داد. این تغییر رویکرد در اسفند به استفاده از داده
ها با مرکز آمار منظور همکاری دستگاهبه»محترم شورای عالی آمار  رئیسو « برای اجرا» جمهوررئیسترم معاون اول مح

 ها ابالغ شد.ها و سازمانوزارتخانهٔه همبه « ایران

 اجرای سرشماری عشایر کوچندهٔه تغییر شیو

به  سنّتیٔه شیوبه ۶۹۳۱ٔه ادی عشایر کوچنداقتص-با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار ایران، عدم اجرای سرشماری اجتماعی
ثبت اطالعات خانوارهای عشایری  منظوربهای اعالم شد و از آن سازمان درخواست طراحی سامانه ایران سازمان امور عشایر

ٔه فاقد سامان ایران سازمان امور عشایر ۶۹۳۱تا سال  شدهانجام هایبررسیخدمات را مطرح کرد. بر اساس ٔه در زمان ارائ
نیازهای  اساس رهایی را بهای کشور سامانهی از ادارات کل عشایر استان، ولی بعضثبت اطالعات عشایری در سطح ملی بود

 ۶۹۳۱ثبت اطالعات خانوارهای عشایر کوچنده در زمستان ٔه بودند. با هدایت مرکز آمار ایران اولین سامان کردهخود طراحی 
ادامه  ۶۹۳۱و ادارات عشایری تا خرداد ها فروشگاه و هانوارهای عشایری از طریق تعاونیطراحی و ثبت اطالعات خا

 یافت.

مرکز  به مرکز آمار ایران ارسال شد. ۶۹۳۱بهمن  در ثبت اطالعات عشایر کوچندهٔه های ساماناز ریزداده مجموعهاولین 
پایگاه اطالعاتی  ۶۰ هاز طریق کد ملی ب هااتصال آنها و همچنین ها از طریق ساختار دادهآمار ایران طی بررسی داده

ها . اشکاالت ریزدادهکرداعالم  سازمان امور عشایر ایراناشکاالت فایل را به  ایران، های اجرایی موجود در مرکز آماردستگاه
راد اف ،عشایرٔه جامع هایبعد با بررسی ویژگیٔه ها، برطرف شد. در مرحلطی چند مرحله رفت و برگشت داده ۶۹۳۳تا مرداد 

معیت جکشور با ٔه جمعیت عشایر کوچندٔه پایمقدماتی و ثبت شدند استان شناسایی و از سامانه حذف  ۶۶شرایط در  فاقد
از  تعدادیهای روزرسانی دادهبا به ۶۰۱۱در سال  ایجاد شد. زن ۰۶۱٬۱۱۶مرد و  ۰۳۱٬۱۰۳نفر شامل  ۶٬۶۱۱٬۱۰۱



 ۰۰۱۱ - کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه  ................................................................................................... 

 00  .................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

مرد و  ۱۹۰٬۵۹۱نفر شامل  ۶٬۶۶۰٬۱۰۰های اطالعاتی مورد نظر، جمعیت عشایر کوچنده به پایگاهها و اتصال به استان
 افزایش یافت. زن ۱۲۵٬۲۰۲

 مزایای ثبت جمعیت عشایر کوچنده

 هادر هزینه جوییصرفه 

دهد که میشان میلیارد تومان اجرا شد. برآوردها ن ۱با اعتباری معادل  ۶۹۱۱ٔه اقتصادی عشایر کوچند-سرشماری اجتماعی
میلیارد تومان نیاز بود. بر اساس گزارش سازمان  ۹۱به اعتباری معادل  سال جاریدر  سنّتیٔه شیوبرای اجرای سرشماری به

میلیارد تومان به انجام رسیده است که  ۶٫۱حدود در کشور با اعتباری ٔه جمعیت عشایر کوچندٔه ثبت پای ،امور عشایر ایران
 باشد.حضوری به خانوارهای عشایر کوچنده( میٔه )مراجع سنّتی صورتبهاجرای سرشماری ٔه درصد هزین ۱این رقم معادل 

 اطالعات روزرسانیبه 

های آمارهای ثبتی، امکان اما از ویژگی ؛ها وجود نداشتداده روزرسانیبهامکان  ،سنّتی شیؤهبهبا اجرای سرشماری 
ماتی خد ،که سازمان امور عشایر ایران در طول سالاطالعات در مقاطع زمانی تعریف شده است. با توجه به این روزرسانیبه

 خدمات وجود دارد.ٔه اطالعات این جامعه در زمان ارائ روزرسانیبهد، امکان کنعشایر کوچنده ارائه میٔه جامعرا به 

 ثبت جمعیت عشایر کوچندهٔه توسع

های پایگاه ومدیریت اطالعات آماری سازمان امور عشایر ایران ٔه سامانهای دادهبین  اتصالراری در حال حاضر با برق
رت اجتماعی، وزا تأمینو ، ایران سالمتٔه ، بیمکشور ها، امور مالیاتیی یارانهسازهای ثبت احوال، هدفمنداطالعاتی سازمان

های و پایگاهو عشایر،  روستاییان ،کشاورزاناجتماعی ٔه آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق بیم
، ۶۹۳۹، سرشماری عمومی کشاورزی ۶۹۳۰اطالعاتی موجود در مرکز آمار ایران شامل سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

، امکان افزودن سایر جمعیت عشایر کوچندهٔه ثبت پای، ضمن ایجاد ۶۹۱۱ٔه چنداقتصادی عشایر کو-اجتماعی سرشماریو 
 ده است.کشور فراهم آمٔه عشایر کوچندٔه جامع خصوصیات اجتماعی و اقتصادی

 تعاریف و مفاهیم

 عشایر کوچنده

 توأم داشته باشند: صورتبهر را یز یژگیسه و کمدسته کشود یگفته م یعشایر کوچنده به مردم

تر اش را متعلق و وابسته به یک گروه اجتماعی بزرگهر فرد این جامعه خود و خانواده :ایقبیله( ساخت اجتماعی آ 
طور معمول طایفه است. چند طایفه تر بهکند. نام این گروه بزرگداند و غالباً به آن مباهات میو معموالً خویشاوند می
های دیگر تقسیم شود و طایفه در و رده هاایل به شاخه ،ضی از عشایرد و ممکن است در بعندهیک ایل را تشکیل می
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های رابط لقهح ،شود و بین آن و خانوارطایفه به سطوح دیگری تقسیم می ،تر قرار گیرد. در عشایر مختلفسطحی پایین
، «طایفه»، تش به «تش»ه ، اوالد ب«اوالد»هر مال به یک  ،«مال»در ایل بختیاری هر خانوار به یک  ،وجود دارد. مثالً

 شود.متصل می« ایل»و « ایلیٔه شاخ»، «طایفهبزرگ»و طایفه به 

متکی بر دامداری است و اگر منابع دیگری برای  ،تأمین معاش خانوارهای عشایر ب( اتکای معاش به دامداری:
مانند زراعت محصوالتی مانند گندم و جو یا تولید مصنوعاتی  ؛معاش وجود داشته باشد، حالت فرعی و جنبی دارد

 مانند قالی و خورجین.

عی را در مراتع طبی هاآنهایی است که چون معیشت عشایر کوچنده متکی بر دام زندگی مبتنی بر کوچ:ٔه پ( شیو
 ،شالقکنند و فصل سرد را در قکوچ میدیگر ٔه ای به منطقدیگر و از منطقهٔه نقطای به از نقطه ،چرانند، با تغییر فصلمی

ین وضعیتی شد و در چنقشالق و ییالق ممکن است تا پانصد کیلومتر بأه برند. فاصلمی به سرو فصل گرم را در ییالق 
ر را د – مخصوصاً زمستان – دارای سرپناه قابل حمل باشد. بعضی از عشایر کوچنده قسمتی از سال انسان باید

اقتصادی آنان را تغییر -ماهیت عشایری و نظام اجتماعی ،اما این امر ؛گذرانندیی یا نظیر آن میروستا هایساختمان
 دهد.نمی

 قشالق

« ریسا گرمیقشالق » ،برندیسر مه ب جادر آنآن  از یقسمتیا زمستان  در کل ریه عشاک ییایست و قلمرو جغرافیزٔه محدود
 نامند.یم

 القیی

« ریا سردسیالق یی» ،برندیسر مه ب جادر آنآن از  یا قسمتیتابستان  در کل ریه عشاک یی راایست و قلمرو جغرافیزٔه محدود
 ند.نامیم

 یریوچ عشاک

 یچرا یراب یعیگر با هدف استفاده از منابع طبیدٔه به نقط یااز نقطه یریت خانوار عشاکعبارت است از حرکوچ عشایری 
ل، و معمو یخیطور تارخانوار، بار و بنه، اثاث منزل و سرپناه قابل حمل و به یاعضأه ت همکوچ معموالً با شرکن یدام. ا

 یرییتغ ،وچکر یا بلند بودن مسیوتاه کرد. یگیاز آن انجام م ییهاا ردهیفه یل و طایس، همراه با اکالق و قشالق و برعیین یب
، استفاده از اخیر یهاسال یاما ط ؛اندان بودهیارپاچ ،گذشته هایدر زمان یحمل خانه و زندگٔه لیدهد. وسیوچ نمکدر مفهوم 

 است. گسترش در حالشروع شده و  ینیل حمل و نقل ماشیوسا

 یوچ قشالقک

ر، یعشا یو قشالق یالقییقشالق دارد. در داخل قلمرو  به سویشود و رو یالق آغاز مییه از کاست  یوچککوچ قشالقی 
 رد.یگیردن محل استقرار صورت مکنو  منظوربهه ک ،شودیده میهم د یوتاه محلک یهاوچک
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 یالقییوچ ک

 ابد.ییان میجر یالقیین یو به جانب سرزم شودمیه از قشالق آغاز کاست  یوچککوچ ییالقی 

 وچکر یمس

ن کمم وچکه کتوجه شود  یدنامند. بایوچ آن واحد مکر یس را مسکالق به قشالق و برعییوچنده از کت واحد کر حریخط س
 ختم شود. یا به آبادی ،آغاز یاز آباداست 

 خانوار

ا هستند و معموالً با هم غذ خرجهمگر یدیکنند، با کیم یاقامتگاه زندگ یکه با هم در کشود یل مکیخانوار از چند نفر تش
 ،گریارت دبه عب .داشته باشند یشاوندیخؤه گر رابطیدیکخانوار حتماً با  یک یه اعضاکست ین، الزم نیا بر خورند. بنایم

 شود.یم یز خانوار تلقیند نکیم یزندگ تنهاییبهه ک یفرد .ستین سانیکخانوار لزوماً با خانواده 

 وچندهکر یخانوار عشا

الق و یین یباشد، ب یلیا یوابستگ یدارا یعنی وچنده باشد؛کر یعشأه ه عضو جامعکاست  یوچنده، خانوارکر یخانوار عشا
 باشد. یت دامداریفعال رب کیطور عمده متن معاش او بهیو تأم ،ندکوچ کقشالق 

 هانآمعاش ٔه عمد نند وکیوچ مکن رده یترکوچک یا بدون آن، همراه خانوارهای یلیا یه با داشتن وابستگک ییخانوارها 
جزو  زینند نکین میتأم یشگریآرا و یچون آهنگر ییهااز راهخود را  یزندگست و ین یدامدار متکی برم یطور مستقبه

 ند.یآیم وچنده به شمارکر یعشا یخانوارها

 سن

 ه از زمان تولد فرد گذشته است.کاست  یاملک یهامنظور از سن، تعداد سال
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 جمعیت کشوراز  کوچندهسهم عشایر 

  کشورسبک  هایداماز کوچنده  ریعشا سهم
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 های سامانه عشایر کوچنده با پایگاه ثبت احوال )سن افراد( طراحی شده است.هرم سنی جمعیت عشایر کوچنده از طریق اتصال داده

 
  

 هرم سنی جمعیت عشایر کوچنده

 جمعیت )به هزار نفر(

 جمعیت )به هزار نفر(

 هرم سنی جمعیت روستاییان
 (۰۵۹۱)سال 
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 آماری هایجدول
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 جمعیت عشایر کوچندٔه کشور به تفکیک جنس و طبقات سنی -۰جدول 

 زن مرد جمعیت گروه سنی

 ۱۲۵۲۰۲ ۱۹۰۵۹۱ ۰۰۰۱۱۰۰  ........................ کل 

 ۰۶۱۰۱ ۰۰۰۱3 ۱۱۱۰3  .......................... ساله  ۱–۰
 ۰۹3۱۹ ۰۱۱۶۱ ۳۱۱۱۱  .......................... ساله  ۰–۳

 ۰۱۱۳3 ۰33۱۶ ۶۱۱۱۳۹  ...................... ساله  ۶۱–۶۰
 ۰۰۱۳۱ ۰۶۶۱۹ ۳۱۱۱۶  ...................... ساله  ۶۰–۶۳
 ۰۱۱۰۱ ۰۱۳۱۹ ۶۱۰۱۶۳  ...................... ساله  3۱–3۰
 ۰۱۰۰۰ ۰۳۱۳۹ ۶۱۱۰۹۱  ...................... ساله  3۰–3۳
 ۰۰۹۱۹ ۰۱۶۹۰ ۳۶۰۶۱  ...................... ساله  ۹۱–۹۰
 ۰۱۳۰۱ ۰۶۶۶۳ ۱3۱۱۰  ...................... ساله  ۹۰–۹۳
 ۹۹۱۱۳ ۹۰۰۱۳ ۱۱۹۰۱  ...................... ساله  ۰۱–۰۰
 3۳۶۱۰ ۹۱۱۰۱ ۰۳۳۰۶  ...................... ساله  ۰۰–۰۳
 33۱۰۱ 33۶۶۱ ۰۰۶۱۱  ...................... ساله  ۰۱–۰۰
 ۶۳۱۳۳ 3۶۰۳۱ ۰۶۹۱۳  ...................... ساله  ۰۰–۰۳
 ۶۱۶۱3 ۶۱۶۱۱ ۹۰3۱۳  ...................... ساله  ۱۱–۱۰
 ۶۱۰3۶ ۶۶۱۰۹ 33۹۱۰  ...................... ساله  ۱۰–۱۳
 ۰۱۳۶ ۱۱۶3 ۶۹۱۱۹  ...................... ساله  ۱۱–۱۰
 3۱۳۱۱ ۰۹۹۱۱ ۱۶3۱۱  ................ تر ساله و بیش ۱۰
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اطق در منعشایر کوچندٔه کشور افراد دارای محل سکونت ثابت  (، و تعدادبه تفکیک جنس) تعداد خانوارها، جمعیت -۲جدول 
 استانبه تفکیک  قشالقی

 هاخانوار استان
افراد دارای محل  جمعیت )نفر(

 زن مرد کل *سکونت ثابت

 ۹۵۲۱۱۱ ۱۲۵۲۰۲ ۱۹۰۵۹۱ ۰۰۰۱۱۰۰ ۲۱۰۲۲۰  .............. کل کشور 

 3۱۱۳۰ ۶۰۶3۶ ۶۱۹۹۰ ۹3۰۰۰ ۱۱۰۱  ................ آذربایجان شرقی 
 ۱۳۶۰۱ ۰۰۰۱۶ ۰۶۱۶۱ ۳۱3۱۳ ۶۱۱۱۱  ................ آذربایجان غربی 

 ۰۱۳۶۰ ۹۱۰۳۱ ۹۰۹۰۳ ۱۰۳۰۱ ۶۱۱۹3  ............................ اردبیل 
 ۰۱۰۳ 3۱3۱ 3۱۰۱ ۰3۱۹ ۶۱۶۱  ........................... اصفهان 

 ۶۳۱۱ ۶۱3۱ ۶3۶۹ 33۹۳ ۱۱۱  ............................... البرز 
 ۰۶۶3۱ 3۶۱۰۱ 3۰۰۳۹ ۰۱۶۰۱ ۶۱۱۰۰  ............................... ایالم 

 ۶۰۰۱۰ ۱3۱۶ ۳۰۰۱ ۶۱۱۱۳ ۰۹۹۱  ............................. بوشهر 
 ۹۰۹۱ ۶۱۱۱ 33۶۶ ۰۱۶۱ ۶۱۰۱  .............................. تهران 

 ۶۳۳۳3 ۳۳۹۱ ۶3۶۰۰ 33۱۳۶ ۰3۰۱  ......... چهارمحال و بختیاری 
 ۰۱۰۱۱ ۹۶۱۰۰ ۹3۱۳۳ ۱۹۳۰۰ ۶۰۰۳۱  ................. خراسان جنوبی 
 ۶۱۱۱3 ۶۱۱۰۶ ۶۶33۱ 3۶3۱۶ ۰۶۳۱  ................. خراسان رضوی 
 ۳۹۳3 ۰۰۱3 ۰۳۱۱ ۶۱۰۰۱ 3۰۰۱  ................. خراسان شمالی 

 ۶۹۱۰۰۱ ۱۱3۱۶ ۳۱33۱ ۶۱۱۰۳۳ ۹۹۶۱۰  ......................... خوزستان 
 ۶۳3۰ ۳۰۹ ۶۶۹۱ 3۱۱۹ ۰۱3  .............................زنجان 
 ۶۶۳۰۹ ۰۳۱۱ ۱۶۱۳ ۶۹۱۳۰ ۹۱۱3  ............................ سمنان 

 ۶۱۱۳۱۱ ۱۶۰3۳ ۱۰۳۱۰ ۶3۱۰۶۹ 3۱۱۰۱  .......... سیستان و بلوچستان 
 ۶۱۱۱3۱ ۰۱۹۰۱ ۱۰۹۹۱ ۶3۱۱۱۰ 3۱۱۱۱  ............................. فارس 
 ۶۱۰۱ ۰۱۶ ۶۹۹۱ ۶۳۱۳ ۰۶۱  ............................. قزوین 

 ۶۱۰۰ ۰۹۰ ۰۳۱ ۶۶۹3 3۳۱  ................................. قم 
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  .......................... کردستان 

 ۶۶۶۶۰3 ۰۰۱۱۰ ۱3۱۱۳ ۶۶۱۳۰۰ 3۳۱3۱  ............................. کرمان 
 ۰3۶۱3 3۱۳۰۹ ۹۶۱۱۰ ۰۱۱3۱ ۶۹۹۰۰  ......................... کرمانشاه 

 3۰۰۱3 ۶۹3۹۱ ۶۱۱۹۱ 3۳3۱۱ ۱۹۶3  ..........  بویر احمدکهگیلویه و 
 3۱۱۱۱ ۶۱۳۳۰ ۶3۱۱3 3۹۱۱۱ ۰3۱۱  ........................... گلستان 

 ۰۱۱۰ 3۳۳3 ۹۰۱۱ ۱۰۰۱ ۶۰۳۱  .............................. گیالن 
 3۳۱۰۰ ۶۰۳۱۳ ۶۳۱۱۱ ۹۰۱۱۰ ۳۶۰۳  ............................ لرستان 

 ۹۰۰۱ ۶۱۱۰ 3۱۱۰ ۹۱۰۳ ۳۳۱  ......................... مازندران 
 3۱۱۱ ۶۹۰3 ۶۰۳۱ 3۳۹3 ۱۱۹  ............................ مرکزی 

 ۱۱۱۰ ۹۱۱3 ۹۱۱۶ ۱۹۰۹ ۶۰۱3  .......................... هرمزگان 
 3۹۱۳ ۶3۱۶ ۶۰3۱ 3۱۳۶ ۱۹۱  ............................ همدان 

 ۶۰۶۱ ۱3۱ ۱33 ۶۰۰3 ۹۶۱  .................................یزد 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ...................... اظهار نشده 

 ۶۹۳۰نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار در زمان اجرای *
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آموزان و دانشجویان در مقایسه با جمعیت عشایر کوچندٔه کشور در مناطق تعداد دانش -۵جدول 
 به تفکیک استان )نفر( قشالقی

 یاندانشجو انآموزدانش جمعیت استان

 ۲۵۰۵۵ ۲۲۰۰۵۹ ۰۰۰۱۱۰۰  .............. کل کشور 

 ۰3۹ ۰۱۹۱ ۹3۰۰۰  ............... آذربایجان شرقی 
 ۶3۹۹ ۶۱۰۶۱ ۳۱3۱۳  ............... آذربایجان غربی 

 ۶۹۰۰ ۶3۹۹۱ ۱۰۳۰۱  ........................... اردبیل 
 ۶۱۱ ۶۱۱۳ ۰3۱۹  ......................... اصفهان 

 ۰۱ ۹۶۶ 33۹۳  .............................. البرز 
 ۶۹۶۱ ۱۱۱۹ ۰۱۶۰۱  .............................. ایالم 

 ۱3۱ ۹۰۱۹ ۶۱۱۱۳  ............................ بوشهر 
 ۳3 ۰۰۱ ۰۱۶۱  ............................ تهران 

 ۰3۱ ۰۱۱۱ 33۱۳۶  ........ چهارمحال و بختیاری 
 ۶3۱۱ ۶۰۱۱۳ ۱۹۳۰۰  ................ خراسان جنوبی 
 ۹۰۰ 3۱۰۰ 3۶3۱۶  ................ خراسان رضوی 
 3۱۶ ۶۶۶۹ ۶۱۰۰۱  ................ خراسان شمالی 

 ۹۹۱۶ ۹۰۰۱۶ ۶۱۱۰۳۳  ........................ خوزستان 
 ۶۹ ۹۶۳ 3۱۱۹  ........................... زنجان 
 ۰33 ۶۳۶۱ ۶۹۱۳۰  ........................... سمنان 

 ۶3۹۱ ۹۱3۶3 ۶3۱۰۶۹  ......... سیستان و بلوچستان 
 ۹۱۱3 3۱۰۰۱ ۶3۱۱۱۰  ............................ فارس 
 3۱ ۶۹3 ۶۳۱۳  ............................قزوین 

 ۱ 3۹۶ ۶۶۹3  ................................ قم 
 ۱ ۱ ۱  ........................ کردستان 

 ۹۹۶۳ 3۱۰۶۱ ۶۶۱۳۰۰  ............................ کرمان 
 ۶۶۱۱ ۳۶۱۱ ۰۱۱3۱  ........................ کرمانشاه 

 ۱۰۹ ۰۰۰3 3۳3۱۱  ......... بویر احمدکهگیلویه و 
 ۰3۱ ۹۳۶۱ 3۹۱۱۱  .......................... گلستان 

 ۶۹۱ ۶۶۱3 ۱۰۰۱  ............................ گیالن 
 ۰۰۱ ۱۱3۹ ۹۰۱۱۰  .......................... لرستان 

 ۶۹۹ ۹۱۳ ۹۱۰۳  ........................ مازندران 
 ۰۰ ۰۰۹ 3۳۹3  ........................... مرکزی 

 ۶۱۳ ۶۳۱۱ ۱۹۰۹  .........................هرمزگان 
 ۱۰ ۰۱۱ 3۱۳۶  ........................... همدان 

 ۹۳ ۰3۱ ۶۰۰3  ............................... یزد 

 ۱ ۱ ۱  ..................... اظهار نشده 
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ای آموختگان فنی و حرفهآموختگان سازمان نهضت سوادآموزی و مهارتتعداد دانش -۰جدول 
 به تفکیک استان )نفر( قشالقیعشایر کوچندٔه کشور در مناطق 

 جمعیت استان
آموختگان دانش

 نهضت سوادآموزی
آموختگان مهارت

 ایفنی و حرفه

 ۲۱۲۰ ۰۱۰۰۵۲ ۰۰۰۱۱۰۰  ............. کل کشور 

 ۶۰۱ 3۶3۱ ۹3۰۰۰  ............... آذربایجان شرقی 
 3۱۳ ۱۹۱۱ ۳۱3۱۳  ................آذربایجان غربی 

 ۹۶۰ ۰۹۱۰ ۱۰۳۰۱  ........................... اردبیل 
 ۰۳ ۰۶۰ ۰3۱۹  .......................... اصفهان 

 3۹ 3۰۱ 33۹۳  .............................. البرز 
 ۰۱۱ ۰۶۱۱ ۰۱۶۰۱  .............................. ایالم 

 ۶۰۰ ۶۳۶۱ ۶۱۱۱۳  ............................ بوشهر 
 ۶ ۹۹3 ۰۱۶۱  ............................. تهران 

 ۶33 3۱۳۳ 33۱۳۶  ........ چهارمحال و بختیاری 
 ۰۳۹ ۰۰3۱ ۱۹۳۰۰  ................. خراسان جنوبی 
 ۶۱۰ 3۹۱۹ 3۶3۱۶  .................خراسان رضوی 
 ۱۰ ۱۱۱ ۶۱۰۰۱  ................. خراسان شمالی 

 ۶۱۱3 ۶۱۱3۹ ۶۱۱۰۳۳  ........................ خوزستان 
 ۹ 3۹۰ 3۱۱۹  ............................ زنجان 
 33۰ ۱۱۰ ۶۹۱۳۰  ........................... سمنان 

 3۹۹ ۳۰۹۱ ۶3۱۰۶۹  ......... سیستان و بلوچستان 
 ۱۳۱ ۶۰۹۳۰ ۶3۱۱۱۰  ............................ فارس 
 ۹ 33۱ ۶۳۱۳  ............................ قزوین 

 ۹ 3۰۱ ۶۶۹3  ................................. قم 
 ۱ ۱ ۱  ......................... کردستان 

 ۱۰۱ ۶۶۰۰۹ ۶۶۱۳۰۰  ............................ کرمان 
 ۹۶۰ ۱3۳۱ ۰۱۱3۱  ......................... کرمانشاه 

 3۱۱ 333۱ 3۳3۱۱  .........  بویر احمدکهگیلویه و 
 ۶۰۱ 3۶3۱ 3۹۱۱۱  .......................... گلستان 

 ۰۰ ۱۶۰ ۱۰۰۱  ............................. گیالن 
 ۶۱۰ ۹۳۶۱ ۹۰۱۱۰  ........................... لرستان 

 ۶۰ ۹۱۰ ۹۱۰۳  ......................... مازندران 
 ۶۱ ۹۶۹ 3۳۹3  ........................... مرکزی 

 ۰۱ ۱۰۱ ۱۹۰۹  ......................... هرمزگان 
 3۱ ۹۰3 3۱۳۶  ........................... همدان 

 ۶۶ ۶۹3 ۶۰۰3  ................................ یزد 

 ۱ ۱ ۱  ..................... اظهار نشده 
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 استان )نفر( و مهینوع ب کیبه تفک قشالقیکوچندٔه کشور در مناطق  ریعشا شدگانمهیو ب ارانهی کنندگانافتیتعداد در -۱جدول 

 جمعیت استان
  کنندگانافتیدر

 ارانهی

 شدگانبیمه

 بیمٔه سالمت
 صندوق کشاورزان،
 روستاییان و عشایر

 ۰۹۰۰۱۵ ۹۰۲۱۵۵ ۰۱۹۲۲۹۵ ۰۰۰۱۱۰۰  .................... کل کشور 

 ۱۰3۱ 3۱۱۱۱ ۹3۶۶۱ ۹3۰۰۰  ......................آذربایجان شرقی 
 ۱۱۱۱ ۳۶۱3۱ ۳۱3۹3 ۳۱3۱۳  ...................... آذربایجان غربی 

 ۶۶۰۱۶ ۰۳۹۱۱ ۱۰۱۱۱ ۱۰۳۰۱  .................................. اردبیل 
 ۶۱۱۰ ۰۰۶۱ ۰3۰۱ ۰3۱۹  ................................ اصفهان 

 ۰۱۱ ۶۹۹3 3۱۱۹ 33۹۳  ..................................... البرز 
 ۶۰۶۱۰ ۹۳۳۱۱ ۰۱۶۱3 ۰۱۶۰۱  ..................................... ایالم 

 ۶۱۱۱ ۶۰۱۶۶ ۶۱۰۶۱ ۶۱۱۱۳  ................................... بوشهر 
 ۳۱۱ ۶۳۱۰ ۹۱3۹ ۰۱۶۱  ................................... تهران 

 3۰3۱ ۶۳۱۱۱ 3۶۳۹۱ 33۱۳۶  ............... چهارمحال و بختیاری 
 ۶۹۹۳۰ ۰۰۹۱3 ۱۹3۰۱ ۱۹۳۰۰  ....................... خراسان جنوبی 
 ۰۰۱۱ ۶۱۱۹۱ 3۱۳۹۰ 3۶3۱۶  ....................... خراسان رضوی 
 ۰۶3۱ ۳۰۱۱ ۶۱۰۱۰ ۶۱۰۰۱  ....................... خراسان شمالی 

 ۹۰۱۱۶ ۶۰۰۰۳۰ ۶۱۱۱۱۱ ۶۱۱۰۳۳  ............................... خوزستان 
 ۱۳۱ ۶۱۶۱ 3۱۱۰ 3۱۱۹  .................................. زنجان 
 ۹۶۳۶ ۱۶۱۰ ۶333۳ ۶۹۱۳۰  .................................. سمنان 

 3۶۱۱۰ ۶۶۰۳۱3 ۶3۰۹۳۱ ۶3۱۰۶۹  ................ سیستان و بلوچستان 
 ۶۱۱۶۹ ۳۳۶۱۱ ۶۶۱33۱ ۶3۱۱۱۰  ................................... فارس 
 ۳3۰ ۶۹۰۳ ۶۱۱۳ ۶۳۱۳  .................................. قزوین 

 ۶۱۱ ۱۳۰ ۶۶33 ۶۶۹3  ....................................... قم 
 ۱ ۱ ۱ ۱  ............................... کردستان 

 ۶۱۰۱۱ ۳۱۳۳۰ ۶۶۱۱۱۳ ۶۶۱۳۰۰  ................................... کرمان 
 ۳۱۶۱ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۰3 ۰۱۱3۱  ............................... کرمانشاه 

 ۹۰۱۱ 3۱۱۱۱ 3۳۱۱۱ 3۳3۱۱  ...............  بویر احمدکهگیلویه و 
 ۰۹۶۰ 3۱۶۱۱ 33۱۶3 3۹۱۱۱  ................................. گلستان 

 ۱۰۱ ۰۹۶۶ ۱۹۰۳ ۱۰۰۱  ................................... گیالن 
 ۰۱۱۶ ۹۶۱3۱ ۹۰۱۱۶ ۹۰۱۱۰  ................................. لرستان 

 ۰۰۶ 3۶۰۱ ۹۰۱۱ ۹۱۰۳  ............................... مازندران 
 ۱3۰ ۶۱۱۰ 3۱۱۱ 3۳۹3  .................................. مرکزی 

 ۶3۶۰ ۰۳۰۳ ۱3۰۱ ۱۹۰۹  ............................... هرمزگان 
 ۱3۱ 3۹۱۱ 3۱۹۶ 3۱۳۶  .................................. همدان 

 ۰3۱ ۶۶۹۰ ۶۰3۱ ۶۰۰3  ...................................... یزد 

 ۱ ۱ ۱ ۱  ............................ اظهار نشده 
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افراد دارای محل سکونت ثابت عشایر کوچندٔه کشور در مناطق  (، و تعدادبه تفکیک جنس) تعداد خانوارها، جمعیت -۲جدول 
 استانبه تفکیک  ییالقی

 هاخانوار استان
افراد دارای محل  جمعیت )نفر(

 زن مرد کل *سکونت ثابت

 ۹۵۲۱۱۱ ۱۲۵۲۰۲ ۱۹۰۵۹۱ ۰۰۰۱۱۰۰ ۲۱۰۲۲۰  .............. کل کشور 

 ۰۳۶۱۶ 3۰۱۹۱ 3۳۰۱۶ ۰۰3۳۱ ۶۰3۶3  ............... آذربایجان شرقی 
 ۱۱۱۱3 ۰۰۹۹۳ ۰۱۹۰۶ ۳۰۱۱۱ ۶۱۱۰۱  ................ آذربایجان غربی 

 ۹۳۱۱۰ 3۶۱۰۱ 3۰۰۰۶ ۰۰۱۱۱ ۶3۶۱۰  ............................ اردبیل 
 ۹۰۱۰۱ 3۶333 3۹۱۱۱ ۰۰۱۱۳ ۳۰۳۱  .......................... اصفهان 

 ۶۳۱3 ۶۱۹۱ ۶3۶۱ 33۰۱ ۱۶۳  .............................. البرز 
 ۹۱۰۱۰ ۶۰۱33 ۶۱۰۶۶ ۹۰۶۹۹ ۱۱۱۱  .............................. ایالم 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ............................ بوشهر 
 ۰۱۱۰ 3۰۳۹ ۹۶۶۰ ۰۱۱۱ ۶۰۹۹  ............................. تهران 

 ۶۱۰۳۰۶ ۰۳۹۰۳ ۱۰۱3۰ ۶3۰۶۱۹ 3۰۶۶۱  .........چهارمحال و بختیاری 
 ۱۰۱۱3 ۹۰۱۹۳ ۹۱33۱ ۱33۱۱ ۶۱3۱۱  ................. خراسان جنوبی 
 3۶۶۹۱ ۶۶۰۳۰ ۶3۱۰۱ 3۰3۹۰ ۰۳۰۳  ................. خراسان رضوی 
 ۶۱۳3۶ ۱۱۱۱ ۶۱۱۱3 ۶۳۰۰۱ ۰۹۱۱  ................. خراسان شمالی 

 ۶۱۹۱۰ ۳۱3۳ ۶۹۱۱3 33۱۶۶ ۰۶۱۳  ........................ خوزستان 
 ۶۱۱۱ ۳۶۹ ۶۱۱۰ ۶۳۳۱ ۰۹۱  ............................ زنجان 
 ۳3۱۰ ۰۱۱۱ ۰۰۹۶ ۶۱۶۹۳ 3۱۹۹  ............................سمنان 

 ۶۱۱۶۱۱ ۰۱۱۱۱ ۱۱۱3۱ ۶۶۱۰۳۱ 3۰۰۶۰  ......... سیستان و بلوچستان 
 ۶۱۰۶۹۳ ۰۰۹۰۱ ۱3۱3۰ ۶۶۱۱۱۱ 3۱۰۱۱  ............................ فارس 
 ۶۱۰۱ ۰۱۹ ۶۹3۰ ۶۱۳۱ ۰۶۰  ............................ قزوین 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ................................. قم 
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱  ......................... کردستان 

 ۶۶۹۱۹۹ ۰۱۰۱3 ۱۹۰۳۱ ۶3۱۳۳3 ۹۱۶۳۱  ............................ کرمان 
 ۰۱۶۶۶ ۹۱۹۳۱ ۹۰۱۱۱ ۱۰۹۳۱ ۶۰۱۱۱  ......................... کرمانشاه 

 ۹۶3۱۳ ۶۱۰۳۰ ۶۳۱۹۰ ۹۱۹3۳ ۱۰۱۳  .........  بویر احمدکهگیلویه و 
 ۶۶۱۰۶ ۰۳۱۰ ۱۹۱۹ ۶3۹۹۱ ۶۱۱۳  .......................... گلستان 

 ۱۱۹۰ ۹۱۱۱ ۹۰۱۹ ۱۱۰۱ ۶۱۰3  ............................. گیالن 
 ۰۰۱۰۹ 3۰۶3۰ 3۱۳۹۶ ۰۹۱۰۱ ۶۹۱۱۱  ........................... لرستان 

 ۰۱۱۹ 3۰۱3 3۳۱۶ ۰۰۰۹ ۶۰۱۱  ......................... مازندران 
 ۹۱۶۱ ۶۱3۰ 3۶۹۳ ۹۳۱۹ ۶۱3۱  ............................مرکزی 

 ۹۳۰۱ 3۱۶۶ 33۹۹ ۰3۰۰ ۶۱۱۹  ......................... هرمزگان 
 ۱۹۱۳ ۰۱3۰ ۱۶3۱ ۶۶۶۰۶ 3۱۳3  ............................ همدان 

 ۰ ۶ ۰ ۰ 3  ................................ یزد 

 ۱۱ ۹۱ ۹۱ ۱۰ ۶۳  ...................... اظهار نشده 

 ۶۹۳۰نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار در زمان اجرای *
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کوچندٔه کشور در مناطق  ریعشا تیبا جمع سهیدر مقا انیآموزان و دانشجوتعداد دانش -۵جدول 
 استان )نفر( کیبه تفک ییالقی

 یاندانشجو انآموزدانش جمعیت استان

 ۲۵۰۵۵ ۲۲۰۰۵۹ ۰۰۰۱۱۰۰  .............. کل کشور 

 ۱۱۳ ۶۱3۱۱ ۰۰3۳۱  ............... آذربایجان شرقی 
 ۶۶۳۱ ۶۱۱۰۱ ۳۰۱۱۱  ............... آذربایجان غربی 

 ۶۱3۰ ۱3۰۳ ۰۰۱۱۱  ........................... اردبیل 
 ۶۱۱۱ ۱۱۰۰ ۰۰۱۱۳  ......................... اصفهان 

 ۰۱ ۹۶۰ 33۰۱  .............................. البرز 
 ۶۱۳۹ ۰33۰ ۹۰۶۹۹  .............................. ایالم 

 ۱ ۱ ۱  ............................ بوشهر 
 ۶۱۶ ۱۹۶ ۰۱۱۱  ............................ تهران 

 3۱۱۹ 3۳۹۱۱ ۶3۰۶۱۹  ........ بختیاری و  چهارمحال
 ۶۹۰۰ ۶۱۹3۳ ۱33۱۱  ................ خراسان جنوبی 
 ۹۱3 ۹3۱۳ 3۰3۹۰  ................ خراسان رضوی 
 ۹۰۶ 3۰3۱ ۶۳۰۰۱  ................ خراسان شمالی 

 ۰۰۱ ۹33۱ 33۱۶۶  ........................ خوزستان 
 ۶۱ 3۳۱ ۶۳۳۱  ........................... زنجان 
 ۹۱۱ ۶۰۰۳ ۶۱۶۹۳  ........................... سمنان 

 ۶۱۳۰ ۹۹3۹۱ ۶۶۱۰۳۱  ......... بلوچستان و سیستان 
 ۹۰۱۱ 3۱۰۳۶ ۶۶۱۱۱۱  ............................ فارس 
 3۱ ۶۹۱ ۶۱۳۱  ............................قزوین 

 ۱ ۱ ۱  ................................ قم 
 ۱ ۱ ۱  ........................ کردستان 

 ۹۰۶3 3۱۶۳۰ ۶3۱۳۳3  ............................ کرمان 
 ۶۹۱۱ ۳۳۱۱ ۱۰۹۳۱  ........................ کرمانشاه 
 ۳۱۳ ۱۱۰۱ ۹۱۹3۳  .........  بویر احمد وکهگیلویه 
 3۹۰ 33۱۳ ۶3۹۹۱  .......................... گلستان 

 ۶۰۹ ۶۶۳۰ ۱۱۰۱  ............................ گیالن 
 ۱۶۳ ۶۱۹۹۹ ۰۹۱۰۱  .......................... لرستان 

 33۱ ۱۱۰ ۰۰۰۹  ........................ مازندران 
 ۰۱ ۱۰۱ ۹۳۱۹  ........................... مرکزی 

 ۱۰ ۶۶۶۶ ۰3۰۰  .........................هرمزگان 
 ۶۱۱ ۶۱۱۳ ۶۶۶۰۶  ........................... همدان 

 ۱ ۱ ۰  ............................... یزد 

 ۶ ۶۰ ۱۰  ..................... اظهار نشده 
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 یاو حرفه یآموختگان فنو مهارت یآموختگان سازمان نهضت سوادآموزتعداد دانش -۵جدول 
 استان )نفر( کیبه تفک ییالقیدر مناطق  کوچندٔه کشور ریعشا

 جمعیت استان
آموختگان دانش

 ینهضت سوادآموز
آموختگان مهارت

 یاو حرفه یفن

 ۲۱۲۰ ۰۱۰۰۵۲ ۰۰۰۱۱۰۰  .............. کل کشور 

 3۹۰ ۹۳۱۶ ۰۰3۳۱  ............... آذربایجان شرقی 
 3۰۳ ۱۶۶۱ ۳۰۱۱۱  ............... آذربایجان غربی 

 3۹۳ ۹۱۱۰ ۰۰۱۱۱  ........................... اردبیل 
 3۰۰ ۰۶3۱ ۰۰۱۱۳  ......................... اصفهان 

 3۱ 3۹۰ 33۰۱  .............................. البرز 
 ۹۹۳ 3۱۱۱ ۹۰۶۹۹  .............................. ایالم 

 ۱ ۱ ۱  ............................ بوشهر 
 ۰۰ ۰۹۶ ۰۱۱۱  ............................ تهران 

 ۱۰۱ ۶3۱۹۰ ۶3۰۶۱۹  ........ بختیاری و  چهارمحال
 ۱3۱ ۰۶۹۳ ۱33۱۱  ................ خراسان جنوبی 
 ۶۱۹ 3۰۶۱ 3۰3۹۰  ................ خراسان رضوی 
 ۶۶۳ ۶۰۱۱ ۶۳۰۰۱  ................ خراسان شمالی 

 ۶۰۶ 3۱۱۰ 33۱۶۶  ........................ خوزستان 
 ۰ 3۹۱ ۶۳۳۱  ........................... زنجان 
 ۶۱3 ۱۱۰ ۶۱۶۹۳  ........................... سمنان 

 ۶۳۱ ۱۱۰۱ ۶۶۱۰۳۱  ......... بلوچستان و سیستان 
 ۱۱۱ ۶۰۶3۱ ۶۶۱۱۱۱  ............................ فارس 
 ۹ 33۱ ۶۱۳۱  ............................قزوین 

 ۱ ۱ ۱  ................................ قم 
 ۱ ۱ ۱  ........................ کردستان 

 ۱۱3 ۶۶۱۱۰ ۶3۱۳۳3  ............................ کرمان 
 ۹۰۱ ۱۱۰۰ ۱۰۹۳۱  ........................ کرمانشاه 
 ۹۶۱ 3۳۱۱ ۹۱۹3۳  .........  بویر احمد وکهگیلویه 
 ۱۰ ۶۶۱۶ ۶3۹۹۱  .......................... گلستان 

 ۰۰ ۱۹3 ۱۱۰۱  ............................ گیالن 
 3۳۶ ۰۱۶۳ ۰۹۱۰۱  .......................... لرستان 

 ۹۹ ۰۰3 ۰۰۰۹  ........................ مازندران 
 ۶۱ ۰۱۱ ۹۳۱۹  ........................... مرکزی 

 33 ۹۱۱ ۰3۰۰  .........................هرمزگان 
 ۱۱ ۶۱۱۱ ۶۶۶۰۶  ........................... همدان 

 ۱ ۶ ۰  ............................... یزد 

 ۱ ۶۰ ۱۰  ..................... اظهار نشده 
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 استان )نفر( و مهینوع ب کیبه تفک ییالقیدر مناطق  کوچندٔه کشور ریعشا شدگانمهیو ب ارانهی کنندگانافتیتعداد در -۹جدول 

 جمعیت استان
 کنندگانافتیدر

 ارانهی

 شدگانبیمه

 سالمت بیمٔه
 صندوق کشاورزان،
 روستاییان و عشایر

 ۰۹۰۰۱۵ ۹۰۲۱۵۵ ۰۱۹۲۲۹۵ ۰۰۰۱۱۰۰  .................... کل کشور 

 ۶۱۰۹۰ ۰۱۹۱۱ ۰۰۱۶3 ۰۰3۳۱ ...................... آذربایجان شرقی 
 ۱۹۰3 ۱۱۱۱۱ ۳۹۱۹۰ ۳۰۱۱۱ ....................... آذربایجان غربی 

 ۱۱۱۱ ۹۰۶۱۹ ۰۰۳۳۶ ۰۰۱۱۱ ................................... اردبیل 
 ۱۶۱۳ ۹۱۳33 ۰۰۶۹۱ ۰۰۱۱۳ ................................. اصفهان 

 ۰۱۰ ۶3۳۱ 3۱۳3 33۰۱ ..................................... البرز 
 ۶۶۱۹۱ 3۳۱۱۹ ۹۹۰۹۹ ۹۰۶۹۹ ..................................... ایالم 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ................................... بوشهر 
 ۶3۱۰ 3۱۹۰ ۰3۱۰ ۰۱۱۱ .................................... تهران 

 3۱۹۱۱ ۶۱۰3۱۰ ۶3۹۰۹۱ ۶3۰۶۱۹ ................بختیاری و  چهارمحال
 ۶۰۹۱۱ ۱3۱۱۱ ۱۶۰۹۳ ۱33۱۱ ........................ خراسان جنوبی 
 ۱۶۱۳ 3۶۶۰۰ 3۹۱۶۰ 3۰3۹۰ ........................ خراسان رضوی 
 ۱۱۰۶ ۶۱۰۱۹ ۶۳۱۱۶ ۶۳۰۰۱ ........................ خراسان شمالی 

 ۱۱۰۱ ۶۳۱3۱ 33۹۱۹ 33۱۶۶ ............................... خوزستان 
 ۱۱۶ ۶۱۹۱ ۶۳۱3 ۶۳۳۱ ................................... زنجان 
 3۱۱۰ ۰۱۶۰ ۳۰۱۳ ۶۱۶۹۳ ...................................سمنان 

 ۶۱۱۳۱ ۶۱۱۱۹۳ ۶۶۰۱۶۱ ۶۶۱۰۳۱ ................ بلوچستان و سیستان 
 ۶۱۱۱۱ ۳۱۶۳۱ ۶۶۰۱۱۱ ۶۶۱۱۱۱ ................................... فارس 
 ۳۱۱ ۶۹۰۰ ۶۱۱۱ ۶۱۳۱ ................................... قزوین 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ........................................ قم 
 ۱ ۱ ۱ ۱ ................................ کردستان 

 ۶۱۰۱۱ ۳۳۶۶۹ ۶۶۳۱۱۹ ۶3۱۳۳3 ................................... کرمان 
 ۶۶۰۱۱ ۰۰۱۳۳ ۱۹۳۶۱ ۱۰۹۳۱ ................................ کرمانشاه 
 ۰۰3۶ ۹۶۱۱۱ ۹۰۳۶۱ ۹۱۹3۳ ................  بویر احمد وکهگیلویه 
 ۶۱۱۰ ۶۱۱3۳ ۶3۶۱3 ۶3۹۹۱ ................................. گلستان 

 ۱۱۹ ۰۰۱۱ ۱۰۰۶ ۱۱۰۱ .................................... گیالن 
 ۱۱۶۶ ۰۱۰۱۱ ۰3۱۱3 ۰۹۱۰۱ .................................. لرستان 

 ۱۹۶ 3۱۹3 ۰۱۱۱ ۰۰۰۹ ................................ مازندران 
 ۱۰۱ 3۱۰۰ ۹۱۰۱ ۹۳۱۹ ...................................مرکزی 

 ۹۹۱ ۹۱۱۱ ۰۶۳۱ ۰3۰۰ ................................ هرمزگان 
 ۰۱۱۹ ۳۱۰۰ ۶۱۳3۳ ۶۶۶۰۶ ................................... همدان 

 ۱ 3 ۰ ۰ ....................................... یزد 

 ۶۹ ۱۹ ۱۶ ۱۰ ............................. اظهار نشده 

 



 

 

  



 

 

 

 ستانیشهرهای جدول
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 یرقش جانیاستان آذربا قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 )نفر(جمعیت 

 زن مرد کل

 ۰۱۰۲۰ ۰۵۵۵۰ ۵۲۰۱۱ ۵۱۰۱  ......................  کل استان

 ۶۱ ۶۱ ۹3 ۶۶  ...................................... و کاس
 3۶۶۱ 3۰3۳ ۰۱۰۰ ۶۶۱۱  ......................................... اهر 

 ۰۶۱ ۰۱۱ ۳۱۹ 3۱۶  ...................................... بناب 
 ۶۱ 33 ۰۱ ۳  ....................................... جلفا 
 ۱3۶ ۱۱۰ ۶۰۳۰ ۹3۰  ............................... ماق یاو چار
 ۰۱۹۱ ۱۹۱۱ ۶۶۳۳۱ ۹۶۰۱  ................................ ن یآفر خدا

 ۳۱ ۶۱3 3۱۱ ۰۰  ..................................... سراب 
 ۹۱۱۱ ۰۹۰۶ ۱33۳ ۶۳۱۳  ....................................... بر یلک

 3۶ 3۱ ۰۱ ۶3  ...................................... مراغه 
 3۱۶ ۹۹۹ ۰۳۰ ۶۹۹  ....................................... مرند 

 3۱۶ 3۶۱ ۰۶۳ ۶۱۰  ..................................... ان کمل
 ۶۱۱۱ ۶۱۰۶ ۹۰۰۶ ۱۰۱  ....................................... انه یم

 3۹ 3۱ ۰۳ ۶۱  ................................... هشترود 
 ۶۱۳ ۶۹۹ 3۰3 ۰۳  .................................... ورزقان 

 ۰ ۰ ۶۱ ۹  ....................................... سایر 

 یرقش جانیاستان آذربا ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۱۵۵۲ ۲۹۰۲۰ ۱۱۲۹۵ ۰۰۲۰۲  ...................... کل استان 

 ۶۹ ۶3 3۰ ۱  ...................................... و کاس
 ۰۱۱۱ ۰۰۰۹ ۶۱3۱۶ 3۱3۰  ......................................... اهر 

 ۶۱۳ ۶۱۱ ۹۰۰ ۱۱  ................................. آباد بستان
 ۱۱۰ ۶۱۱3 ۶۳۹۱ ۰۱۹  ....................................... ز یتبر

 ۱۱۱ ۱۰۱ ۶۰3۹ ۹۶۱  ............................... ماق یاو چار
 ۱۱۰ ۰۳۹ ۶۶۳۱ ۹۱۱  ................................ ن یآفر خدا

 ۰۰۰۱ ۰۱۳۱ ۳۹۰۹ 3۰۳۰  ..................................... سراب 
 ۰3۳۱ ۰۱3۱ ۶۶۶۶۱ 3۱3۳  ....................................... بر یلک

 ۶۱۰۰ ۶۱۱۹ ۹۰۱۱ ۳۹۶  ...................................... مراغه 
 3۱۶ 3۱۱ ۰۰۱ ۶۶۱  ....................................... مرند 

 ۶۰۱۰ ۶۱۹3 ۹۰۶۱ ۱۰۹  ....................................... انه یم
 ۰3۱۰ ۰۳۶۰ ۳۶۱۳ 3۰3۹  ..................................... س یهر

 ۹3 ۹۱ ۱۱ ۶۱  ................................... هشترود 
 ۶3۰۱ ۶۰۹۱ 3۱۱۱ ۱۱3  .................................... ورزقان 

 ۶۱ ۶۱ 3۱ ۰  ....................................... سایر 
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 یربغ جانیاستان آذربا قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۱۵۰ ۱۰۵۰۵ ۹۵۲۵۹ ۰۵۵۱۵  ...................... کل استان 

 ۱3۱۰ ۱۱۰۱ ۶۰۹3۶ 3۹3۰  ..................................... ه یاروم
 ۰۰۰۱ ۰۶۰۱ ۳۱۳۱ ۶۱۰۱  ..................................... ه یاشنو

 ۶۰۶ ۶۰۱ 3۳۱ ۰۶  ...................................... ان کبو
 3۳۰۶ ۹۹۱۰ ۱3۰۰ ۶۹۰۰  .................................... پلدشت 

 3۶۶۱ 3۰33 ۰۱۹۳ ۱۹۱  .................................. رانشهر یپ
 ۶۶۰3 ۶3۹۰ 3۹۱۱ ۰۰3  ................................... چالدران 

 ۰۱۹ ۰۶۰ ۳۱۱ ۶۰۹  .................................... پاره یچا
 ۱۱۶۳ ۱۱۳3 ۶۰۳۶۶ 3۰۱۹  .......................................  یخو

 3۱۹۳ 3۹۱۱ ۰۹۳۳ ۳۱۳  .................................. سردشت 
 ۰۰۹۱ ۰۳۶۳ ۶۶۰۰۳ 3۹3۱  ................................... سلماس 

 ۱۱۳ ۶۱۰۱ ۶۱۹۱ ۹۳۳  .................................. دژ نیشاه
 ۰۶۳ ۰۶۰ ۳۹۹ ۶۱۱  ...................................... شوط 

 ۰۶۱3 ۰۱۶۰ ۶۱۳۱۱ 3۰3۱  ....................................... و کما
 ۶۹۱۰ ۶۳۹۰ ۹۹۱۱ ۱۱۶  ..................................... مهاباد 

 ۶۰۶۰ ۶۱۱۱ ۹۱۱3 ۱۶۱  ................................. اندوآب یم
 ۹۶۰۱ ۹۱۰۹ ۱۱۶۶ ۶۹۱۰  ........................................ نقده 

 یبغر جانیاستان آذربا ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۰۵۵۹ ۱۱۵۰۰ ۹۰۲۵۱ ۰۵۱۰۲  ...................... کل استان 

 ۱۳۱۹ ۱۱۱۰ ۶۰۱۱۱ 3۶۱۰  ..................................... ه یاروم
 ۰۰۱۱ ۰۱۳۱ ۳۱۱۰ ۶۱۹۱  ..................................... ه یاشنو

 ۹۶۹۰ ۹۰۱۳ ۱۱3۰ ۶۶۳۰  .................................. رانشهر یپ
 ۱۰۰۱ ۳۹۱۰ ۶۱۱۰۰ ۹۱۶۳  ................................... چالدران 

 ۶33 ۶۰۰ 3۱۱ ۰۰  .................................... پاره یچا
 ۱۶3۱ ۱۱۰۰ ۶۰۶۱۶ 3۱3۱  .......................................  یخو

 ۶۱۰۱ 3۶۰۱ ۹۳۳۹ ۱3۰  .................................. سردشت 
 ۰۱۱۰ ۱۶۱۰ ۶۶۳۰۱ 3۰۹۱  ................................... سلماس 

 3۶۱۶ 3۱۱۱ ۰۱۰۳ ۶۱۱۹  .................................. دژ نیشاه
 ۶۹۱۱ ۶۱۱۱ ۹۱۹۰ ۱۱۱  ....................................... و کما

 ۳۰۱ ۶۰۱۱ 3۰3۱ ۰۱۹  ..................................... مهاباد 
 ۱۱ ۶۱۰ ۶۱۹ ۰۱  ................................. اندوآب یم

 ۶۱۹۰ 33۱۹ ۰۱۹۱ ۱۳۱  ........................................ نقده 
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 19  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 لیاستان اردب قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۱۱۹۵ ۵۱۵۱۹ ۲۱۹۱۲ ۰۵۲۵۲  ...................... کل استان 

 ۶۳۰ ۶۳۰ ۹۱۳ ۶۱۰  ..................................... ل یاردب
 ۱۱۳۱ ۱۳۱۱ ۶۱۱۱3 ۰۱۱3  ................................... سوار لهیب

 ۶۰۱3۳ ۶۱۱۰۱ ۹۶۱۱۰ ۱۱۹۹  ................................. آباد پارس
 3۰۱۶ 3۳۳۳ ۰۰۱۱ ۶۹۱۹  .................................... خلخال 

 ۶۶۶ ۶۹۰ 3۰۱ ۱۹  .................................... ن یسرع
 3۱۰ 3۱۰ ۰۰۱ ۶۹۱  ........................................ وثر ک

 ۹۶۰۰ ۹۱۱۳ ۱۱۹۰ ۶۱۶۰  ......................................  یگرم
 ۶۱۱۳ ۶۳۳۰ ۹۱۱۰ ۶۱3۱  .............................. شهر نیمشگ
 ۱۱ ۶۶۳ ۶۳۱ ۰۱  ....................................... سایر 

 لیاستان اردب ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۱۱۲ ۲۰۱۱۰ ۰۱۲۱۵ ۰۲۰۱۰  ...................... کل استان 

 3۶۰۳ 3۰۱۰ ۰۱۹۰ ۶3۶۰  ..................................... ل یاردب
 ۶۱ ۶۱ 3۱ ۰  ................................... سوار لهیب

 ۶۱ ۶۱ ۹۰ ۳  ................................. آباد پارس
 3۰۱۱ ۹۱۶۶ ۰۰۱۱ ۶۹۱۱  .................................... خلخال 

 ۶۰۱۳ ۶۱۶۱ ۹3۱۰ ۱۱۱  .................................... ن یسرع
 3۱۶ ۹۱۱ ۰۱۱ ۶۰۰  ........................................ وثر ک

 3۳۱ ۹۹۶ ۱3۱ ۶۱۱  ......................................  یگرم
 ۶۹۰۱۶ ۶۰۱۱۹ 3۳۹۹۰ ۱۳3۱  .............................. شهر نیمشگ

 ۱۱۱ ۱۳۰ ۶۱۱۶ ۰۱۱  ......................................... ر ین
 ۱ ۱ ۶۰ ۹  ....................................... سایر 
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 استان اصفهان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۲۲۵ ۲۲۰۲ ۱۲۵۵ ۰۱۰۵  ...................... کل استان 

 3۰۰۱ 3۰۱3 ۰۳۱۱ ۳۰۳  ................................... اصفهان 
 ۰۱ ۰۱ ۳۰ 3۱  ..................................... رم یسم
 ۶۱ ۶۰ ۹3 ۱  ............................... شهر دونیفر

 ۰۹ ۹۱ ۱۱ ۶۱  ..................................... لنجان 
 3۱ 3۶ ۰۳ ۰  ..................................... ه کمبار

 ۹3 3۱ ۰۱ ۶۱  ....................................... سایر 

 استان اصفهان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۲۲۲ ۲۵۵۲۵ ۰۱۱۵۹ ۹۰۹۲  ...................... کل استان 

 3۹3 3۳۰ ۰3۱ ۶۶۰  ................................... اصفهان 
 ۶۶۶3 ۶۶۱3 33۳۰ ۰3۰  .................................... چادگان 
 33۰ 3۱۱ ۰3۰ ۱۹  .................................... دهاقان 

 ۱۱۱۹ ۳۶۱۱ ۶۱۳۰۳ ۰۱۱3  ..................................... رم یسم
 ۰۱۱ ۰۱3 ۶۱۱۳ 3۱۰  .................................... شهرضا 

 ۶۶۹۰۱ ۶3۰۶۰ 3۹۱۱۹ ۰۰3۳  ............................... شهر دونیفر
 ۶۰ ۶۱ ۹3 ۱  ....................................... سایر 
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 00  .................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان البرز قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۲۲ ۰۲۰۵ ۲۲۵۹ ۲۱۲  ...................... کل استان 

 ۱۰ ۱۳ ۶۱۹ ۰۱  ................................... اشتهارد 
 ۹۰۹ ۰۹3 ۱۱۰ 3۶۱  ................................ ساوجبالغ 

 3۰ ۹۰ ۰۳ ۶۰  .................................... طالقان 
 ۹۶ 3۱ ۰۱ ۶۱  .................................... س یفرد

 ۹۱۰ ۰۶۰ ۱۳۳ 33۹  ........................................ رج ک
 ۶۰۳ 3۶۱ ۹۱۰ ۳۰  .................................... نظرآباد 

 استان البرز ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۹جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۵۱ ۰۲۰۲ ۲۲۰۲ ۲۰۹  ...................... کل استان 

 ۹۱ ۰۳ ۱۱ 3۰  ................................... اشتهارد 
 3۰۰ ۹۱۰ ۰۰۳ ۶۰۱  ................................ ساوجبالغ 

 ۶۹۰ ۶۱۱ ۹۱۶ ۱۰  .................................... طالقان 
 3۳ 3۱ ۰۰ ۶۱  .................................... س یفرد

 ۰۱۱ ۰۹۱ ۶۱۱۱ 3۱3  ........................................ رج ک
 ۶۱۳ ۶۰۱ 3۰۳ ۱3  .................................... نظرآباد 
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 المیاستان ا قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۲۱۵ ۲۱۰۹۵ ۰۵۰۱۱ ۰۱۲۱۰  ...................... کل استان 

 ۹۱۹۱ ۹۱۱۱ ۱۱۱۰ ۶۹۱۱  .................................... آبدانان 
 ۹۱3۹ ۰۹۶۰ ۱۳۹۱ ۶۱۶۶  ....................................... الم یا
 ۶۱۱۱ ۶۳۱۱ ۹۱۰۰ ۱۱۹  .......................................وان یا

 ۰۶۰ ۱۹۳ ۶3۰۰ 3۱۱  ........................................ بدره 
 ۶۱۱۹ ۶۳۱۱ ۹۱۰۳ ۱۱۱  ................................... چرداول 

 ۶3۱۰ ۶۶۹۳ 3۰۶۰ ۱۱۱  .................................... شهر دره
 ۰۰۹۰ ۰3۹۳ ۳۱۱۰ 3۱۶۰  .................................... دهلران 

 ۱۱۱ ۱۱۶ ۶۰۹۱ ۹۰۱  ....................................روان یس
 ۶۹۱۱ ۶3۱۱ 3۱۹۱ ۱۹۹  .................................  یشاهکمل

 ۹3۱۱ ۰۹۱۱ ۱۰۱۱ ۶۱۱۹  ...................................... مهران 

 المیاستان ا ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۵۲۲ ۰۵۰۰۰ ۵۰۰۵۵ ۵۵۲۵  ...................... کل استان 

 ۹۱۹۰ ۹۱۱۱ ۱۱۱۶ ۶۹۱۱  .................................... آبدانان 
 ۶۹۳۱ ۶۳۰۱ ۹۹۰۰ ۳۰۶  ....................................... الم یا
 ۶۱۳۶ 3۱۶۹ ۹۱۱۰ ۱۱۱  .......................................وان یا

 ۰۶۱ ۱۰۰ ۶3۱3 3۱۱  ........................................ بدره 
 ۶۱۰۱ 3۹۳۱ ۰3۹۱ ۱۰۹  ................................... چرداول 

 ۶۶۰۳ ۶۱۱۳ 3۶۱۱ ۱۱۰  .................................... شهر دره
 3۱۰۶ ۹۱۱۰ ۰۱3۱ ۶۶۱۰  .................................... دهلران 

 ۱۳۱ ۱۱۱ ۶۰۱3 ۹۱۶  ....................................روان یس
 ۶۰۶۱ ۶۹3۰ 3۱۰3 ۱۱۰  .................................  یشاهکمل

 ۶۶۶۳ ۶۹۰۱ 3۰۱۰ ۰۶۱  ...................................... مهران 
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 01  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان بوشهر قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۲۲۰ ۹۰۰۵ ۰۵۵۱۹ ۰۵۵۱  ...................... کل استان 

 ۶۹۰ ۶۰۰ 3۱۳ ۱3  ..................................... بوشهر 
 3۱۳ 33۱ ۰۹۱ ۶۶۹  .................................. تنگستان 

 ۱۱ ۱۱ ۶۰۰ ۹۱  ......................................... جم 
 ۱۶۱۶ ۱۱۹۱ ۶۹۶۹۱ ۹۶۳۹  ................................. دشتستان 

 ۶۰۱۳ ۶۱۱۱ ۹۹۰۰ ۱۹۱  ......................................  یدشت
 ۱۱ ۳۱ ۶۱۱ ۹۳  ......................................... ر ید
 ۱3 ۱۱ ۶۰3 ۰۶  ........................................ لم ید

 ۶۱ ۶۱ ۹۰ ۳  ....................................... گناوه 
 3 ۹ ۰ ۶  ....................................... سایر 
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 استان تهران قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۵۱۲ ۲۲۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۵  ...................... کل استان 

 ۱۰۰ ۳3۱ ۶۱۱۱ ۰3۱  .................................. دشت کپا
 ۶۱۱ ۶۰۱ 3۰۰ ۱۹  .................................... س یپرد

 ۶۶۱ ۶3۰ 3۹۰ ۱۰  ...................................... شوا یپ
 ۳۳ ۶۹۹ 3۹3 ۱۱  ...................................... تهران 

 ۶۰۰ ۶۱۱ ۹۶3 ۱3  ..................................... دماوند 
 ۱۱ ۱۶ ۶۹۶ ۹3  .........................................  یر

 ۹۳ ۱۱ ۶۱۱ 3۱  ................................ رانات یشم
 ۳ ۶۰ 3۰ ۱  ....................................  کقرچ

 ۰۱ ۱۰ ۶3۶ ۹۶  ...................................... مالرد 
 ۰۶۱ ۰۱۱ ۱۳۰ 3۹۱  .................................... ن یورام

 ۶3 ۶۰ 3۱ ۱  ....................................... سایر 

 استان تهران ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۱۹۵ ۵۰۰۱ ۱۵۱۵ ۰۱۵۵  ...................... کل استان 

 ۶۰ ۶۱ ۹۹ ۳  .................................. دشت کپا
 ۶۱۳ ۶۰۶ 3۱۱ ۱۰  .................................... س یپرد

 33 ۶۳ ۰۶ ۶3  ...................................... شوا یپ
 ۰3 ۱۱ ۶۶۱ ۹۱  ...................................... تهران 

 ۰3۱ ۰3۱ ۳۰۰ 3۰۹  ..................................... دماوند 
 ۶۱ 3۹ ۰۶ ۶۱  .........................................  یر

 ۶۱۱۹ ۶3۱۰ 3۹۰۱ ۱۶۱  ................................ رانات یشم
 ۱33 ۳۱۰ ۶۱۱۱ ۰۱3  .................................. وه کروزیف

 ۰۹ ۱۶ ۶۶۰ 3۱  .................................... ن یورام
 ۶ 3 ۹ ۶  ....................................... سایر 
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 02  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

استان چهارمحال و  قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۱جدول 
 یاریبخت

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۹۹۵۵ ۰۲۰۱۰ ۲۲۱۹۰ ۱۲۱۵  ...................... کل استان 

 ۱۶۱ ۶۶۶۰ ۶۱۹۹ ۰۹3  ....................................... اردل 
 ۶۰ 3۰ ۰۱ ۶۹  .................................... بروجن 

 ۶۱ ۶۰ 3۰ ۱  .................................... رد کشهر
 ۶۰ 3۱ ۹۰ ۱  .................................... فارسان 

 ۹۱۰ ۱۱۱ ۶۱۱3 3۹۰  .................................. وهرنگ ک
 ۹۰۹ ۰۱۰ ۱۶۱ 3۹3  ........................................ ار کی

 ۱۰۰3 ۳۱3۱ ۶۱۹۱۱ ۰۹3۳  ..................................... لردگان 

 یاریاستان چهارمحال و بخت ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۹۵۰۹ ۲۰۵۲۰ ۰۲۰۰۵۵ ۲۱۰۰۱  ...................... کل استان 

 ۶۹۶۱۶ ۶۰۱۶۰ 3۱۶۱۱ ۰۰۰3  ....................................... اردل 
 3۹۱۱ 3۰۱۳ ۰۱۰۰ ۶۱۱۶  .................................... بروجن 

 ۰۰۱ ۰۹۱ ۶۱۱۱ 3۶۱  .................................... رد کشهر
 ۶۰۰۶ ۶۰۱۱ 3۳3۱ ۰۱۱  .................................... فارسان 

 ۹۱۱۱۶ ۹۹۱۰۰ ۱۰۱3۱ ۶3۰3۱  .................................. وهرنگ ک
 33۱۱ 3۰۹۱ ۰۱۳۱ ۶۱۱۶  ........................................ ار کی

 ۱۱۰۱ ۳۳۰۰ ۶۱۱۱۹ ۰۹۱۰  ..................................... لردگان 
 ۱ ۰ ۶۱ 3  ....................................... سایر 

  



  ...................................................................................................  ۰۰۱۱ – کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه

 مرکز آمار ایران  ................................................................................................................................................  02

 یاستان خراسان جنوب قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۰۱۱۱ ۵۲۵۹۹ ۲۵۹۱۰ ۰۱۱۹۱  ...................... کل استان 

 ۱۰۱ ۱۱3 ۶۱۶۱ ۰۹۰  .................................... ه یبشرو
 ۱۶۱ ۱۳۰ ۶۰۱۰ ۹۱۱  .....................................رجند یب

 ۶۰۱۰ ۶۱3۶ ۹۹۱۱ ۱۱۱  .................................... خوسف 
 ۱۰۳۱ ۱۱۱۰ ۶۹۹۱3 ۹۶۶۰  .................................... ان یدرم

 ۰۹3۱ ۰۱۶۰ ۳۱۹۰ 3۱۱۹  ..................................... وه کریز
 3۰۰3 3۰۳۱ ۰۱۰۱ ۶۹۶۱  .................................... ان یسرا
 3۳۶۱ 3۳۹۱ ۰۱۰۹ ۶۹۳۰  ................................... شه یسرب

 ۶۳۶۰ 3۶۰۱ ۰۱۱۱ ۶۱۱۰  ...................................... طبس 
 ۳۱3 ۶۱۰۰ 3۱۶۱ ۰۰۰  ....................................فردوس 

 ۹۰۱۱ ۹۱۱۱ ۱3۰۰ ۶۱۱۱  .................................... نات ئقا
 ۰3۱۰ ۰۱۱۰ ۶۱۱۱۱ 3۰۰۹  .................................... نهبندان 

 یاستان خراسان جنوب ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۱۱۵۹ ۵۵۲۲۵ ۵۲۲۲۵ ۰۵۲۵۵  ...................... کل استان 

 ۱۰۳ ۱۱۰ ۶۱3۹ ۰۹۱  .................................... ه یبشرو
 ۹۱۱ ۰۱۱ ۱۱۱ 3۱۱  .....................................رجند یب

 ۶۱۶۳ ۶۱۱۱ ۹۹۱۳ ۱۳۱  .................................... خوسف 
 ۱۰۳۱ ۱۱۱۰ ۶۹۹۱3 ۹۶۶۰  .................................... ان یدرم

 ۰۹۹۰ ۰۱۶3 ۳۱۰۱ 3۱۱۳  ..................................... وه کریز
 33۶۱ 3۹۱۱ ۰۰۳۰ ۶۶۳۹  .................................... ان یسرا
 ۰۱۳۹ ۰۳۶۶ ۶۶۱۱۰ 3۰۳۳  ................................... شه یسرب

 ۶۶۹۱ ۶3۱۳ 3۰3۰ ۱۰۰  ...................................... طبس 
 ۶3۱۶ ۶۹۹۰ 3۰۳۰ ۱۶۹  ....................................فردوس 
 ۹۱3۳ ۹۳3۰ ۱۱۰۹ ۶۳۰۹  .................................... قائنات 
 ۱3۶۱ ۱۱۱3 ۶۰۳۱۳ ۹۰۱۱  .................................... نهبندان 
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 01  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 یاستان خراسان رضو قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۹جدول 

 خانوارها شهرستان
 )نفر(جمعیت 

 زن مرد کل

 ۰۱۱۰۰ ۰۰۲۲۱ ۲۰۲۲۰ ۱۰۹۱  ...................... کل استان 
 ۶۳ ۹۹ ۰3 ۶۰  ................................... بجستان 

 ۶3۰۰ ۶۰۰۱ 3۱۱۰ ۱۹۹  ................................... ن کبردس
 3۰۱ ۹۱۹ ۰۰۳ ۶۶3  ...................................... ن یجو

 ۰۱ ۰۹ ۳۹ ۶۰  .................................... چناران 
 ۹۶ ۹۱ ۱۱ ۶۱  .................................. آباد لیخل

 ۶۱۱۹ ۶۱۱۰ ۹۰۰۱ ۳۱۰  ..................................... خواف 
 ۶۳۱ 3۹۱ ۰3۱ ۶۱۱  ................................... خوشاب 
 ۰۳ ۰۳ ۳۱ 3۱  .................................... داورزن 

 ۱۳۱ ۶۱۶۱ ۶۱۱۱ ۰۰۰  ....................................... درگز 
 ۱۰۱ ۱33 ۶۹۱3 ۹۱۰  .................................... سبزوار 
 3۱۰۱ 3۱۳۶ ۰۱۰۳ ۶3۱۹  ................................... سرخس 

 ۰۱۰ ۱۰3 ۶3۱۱ ۹۱۹  ..................................... اشمر ک
 ۶3۶۰ ۶۹۰۳ 3۰۱۰ ۱۱۹  ...................................... الت ک

 3۱۱ 3۱۹ ۰۹۹ ۶۱۳  ...................................... مشهد 
 ۶۱۰ ۶۱۱ ۹۱۹ ۳۶  ................................... شابور ین

 ۶۳ 3۱ ۹۳ ۱  ....................................... سایر 

 یاستان خراسان رضو ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۰۰۹۰ ۰۲۵۰۱ ۲۰۲۵۰ ۱۹۰۹  ...................... کل استان 
 ۶۱۰3 3۱۰۱ ۹۱۳3 ۳۳۱  ................................... ن کبردس

 3۱ ۹۱ ۱۰ ۶۰  ...................................... ن یجو
 ۶۳۳۱ 3۱۰۳ ۰۱۰۰ ۱3۰  .................................... چناران 

 3۰۱ 3۳۶ ۰۰۶ ۶۹۳  .................................. آباد لیخل
 ۶۱۱۹ ۶۱۱۰ ۹۰۰۱ ۳۱۰  ..................................... خواف 

 ۶۱۳ 3۶۱ ۹۳۰ ۳۳  ................................... خوشاب 
 ۰۳ ۰۳ ۳۱ 3۱  .................................... داورزن 

 ۶۱۱ ۹۰۰ ۰۹3 ۶3۰  ....................................... درگز 
 ۰۰۱ ۰۱۱ ۶۶۰۰ ۹۱۳  .................................... سبزوار 
 ۶۰۳۱ ۶۱3۰ ۹۹3۶ ۱۳۱  ..................................... قوچان 

 ۹3۳ ۰۶۱ ۱۹۳ 3۱۱  ..................................... اشمر ک
 ۹۳۳ ۱۱۱ ۶۱۱۰ 3۹۰  ...................................... الت ک

 ۶۱۱۹ ۶۰۱۱ ۹3۱۶ ۱۱۰  ...................................... مشهد 
 ۱۱۱ ۳۶۹ ۶۱۱۳ ۰۶۶  ................................... شابور ین

 3۱ 3۱ ۰۱ ۱  ....................................... سایر 



  ...................................................................................................  ۰۰۱۱ – کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه

 مرکز آمار ایران  ................................................................................................................................................  01

 یاستان خراسان شمال قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۲۲ ۱۹۵۲ ۰۱۱۰۵ ۲۰۰۱  ...................... کل استان 

 ۶۱3۶ 3۱۱3 ۰۰۱۹ ۶۱۱۱  ................................... ن یاسفرا
 ۶۰۱ ۶۱۱ ۹۶۱ ۱۱  .................................... بجنورد 
 ۱۱ ۶۱۱ 3۰۹ ۰۱  .....................................جاجرم 

 3۶۱ 3۹3 ۰۰۱ ۶۱۱  ............................. راز و جرگالن 
 ۳۱3 ۳۳3 ۶۱۳۰ ۰۹۶  ....................................روان یش

 ۱۰ ۳۹ ۶۱۱ ۰۱  ..................................... فاروج 
 ۱ ۶۰ 3۶ ۰  ....................................... گرمه 

 ۶۹3۰ ۶۱3۶ 3۳۰۱ ۱۱۶  ........................... مانه و سملقان 

 یاستان خراسان شمال ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۲۵۵ ۰۱۵۲۲ ۰۹۰۱۱ ۰۵۱۵  ...................... کل استان 

 3۱۶۱ ۹۱۱3 ۱3۶3 ۶۰۰۶  ................................... ن یاسفرا
 ۱۰۱ ۱۱۱ ۶۰۶3 ۹۱۱  .................................... بجنورد 
 ۱۰ ۶۱۰ 3۰۱ ۰۱  .....................................جاجرم 

 ۹۱۶۳ ۰3۳۱ ۱۶۶۱ ۶۱۶۱  ....................................روان یش
 ۶۱۰3 ۶۶۰۱ 3۶۱۱ ۰۳۰  ..................................... فاروج 

 ۰۱ ۱3 ۶3۳ ۹3  ....................................... گرمه 
 ۰۹۱ ۱۳۰ ۶۶۹۶ 3۱۹  ........................... مانه و سملقان 

 ۰ ۶۱ ۶۰ ۹  ....................................... سایر 
  



 ۰۰۱۱ - کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه  ................................................................................................... 

 09  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان خوزستان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۱۲۵۰ ۹۱۲۲۵ ۰۵۱۰۹۹ ۵۵۰۱۰  .....................  کل استان 

 ۶۱ ۶۰ 3۰ ۰  ......................................آبادان 
 3۱۱ 3۰۰ ۰3۶ ۶۶۰  ..................................  یآغاجار

 ۱3 ۱۹ ۶۰۰ 3۳  ..................................... ه یدیام
 ۶۶۰3۱ ۶3۰۹۱ 3۹۳۱۰ ۰۱۰۰  ..................................... ا یکاند
 ۰3۱۹ ۰۹۱۱ ۳۱۰۳ 3۱۶3  ................................. کمشیاند

 ۹۱۱ ۰۱۶ ۱۱۱ ۶۱۰  ...................................... اهواز 
 ۶۰۰۰۱ ۶۰۱۱۶ 3۳۰۱۱ ۰۱۶۶  ........................................ ذه یا

 ۶33۳ ۶۱3۰ 3۱۰۰ ۱۹۰  ..................................  کملباغ
 3۹ 3۰ ۰۱ ۶۱  .......................................  یباو

 ۶۹۱۱ ۶۱3۱ ۹۱۳۱ ۰۰۱  ..................................... بهبهان 
 ۰۰ ۹۰ ۱۳ ۶۶  .................................... ه یدیحم

 ۶۱۱۶۳ ۶۳۱۱۱ ۹۱۰۳۱ ۱۳۱۹  ..................................... دزفول 
 ۰۹۳ ۰۱۹ ۶۱۱3 3۶۱  ............................ دشت آزادگان 

 ۶۰ ۶۱ 3۰ ۰  .................................... ر یرامش
 ۶۶۶۱ ۶۰۱۶ 3۱۱۱ ۰۹۰  ................................... رامهرمز 
 ۹۱۰۱ ۰۱۶۰ ۱۹۱۹ ۶۱۹۰  ......................................شوش 

 ۱۳۱۰ ۱۱۶۱ ۶۰۱۳۶ 3۱3۱  .................................... شوشتر 
 ۹۰۰۱ ۹۱۳۰ ۱3۰۶ ۶۰۰۹  ...................................... گتوند 

 ۱۹۱۰ ۱۳۱۶ ۶۱۹۹۱ ۹۱۰۱  ........................................  یالل
 ۰۰3۱ ۰۱۰۰ ۳۶۱3 ۶۱۰۳  ........................... مان یسل مسجد

 ۶3۶۱ ۶۹۶۳ 3۰۹۰ ۰۹۳  .................................... ل کهفت
 ۹۰ 3۳ ۱۰ ۶۹  ....................................... سایر 
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 استان خوزستان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۹۵۲۹ ۰۵۱۵۲ ۲۲۵۰۰ ۰۰۵۹  ...................... کل استان 

 ۶۱۱۳ 3۱۹۰ ۹۳۶۰ ۱۶۰  ..................................... ا یکاند
 3۰ ۰۰ ۱۳ ۶۱  ................................. کمشیاند

 ۰۱ ۱۰ ۶۶۹ 3۰  ...................................... اهواز 
 ۰۹۳ ۱3۳ ۶۶۱۱ 3۰۱  ........................................ ذه یا

 ۱۰۳ ۶۰۶۶ 3۹۱۱ ۰۱۹  ..................................  کملباغ
 ۹3 ۰۱ ۱۳ ۶۱  ..................................... بهبهان 
 ۰۱۱۳ ۱۱۱3 ۶۶۱۱۶ 3۶۱۹  ..................................... دزفول 

 ۱۶ ۱۹ ۶۰۰ ۹۹  ............................ دشت آزادگان 
 ۶۶ ۹۰ ۰۱ ۱  ................................... رامهرمز 
 ۱۱3 ۶۱3۰ ۶۱۳۱ ۹۰۰  ......................................شوش 

 ۶3 ۶۰ 3۱ ۰  .................................... شوشتر 
 ۶۰ 3۳ ۰۰ ۶۹  ...................................... گتوند 

 ۱۰۱ ۱۱۱ ۶۹۰۱ ۶۱۱  ........................................  یالل
 ۰۱ ۰۹ ۶۱۶ ۶۰  ........................... مان یسل مسجد
 ۹ ۳ ۶3 ۶  ....................................... سایر 

 استان زنجان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۹۰۵ ۰۰۵۱ ۲۱۵۵ ۱۲۲  ...................... کل استان 

 ۰3۹ ۰۱۹ ۳3۱ 3۰۱  ..................................... زنجان 
 ۰3۱ ۱3۱ ۶۶۰۱ ۹۶۰  ...................................نشان ماه

 استان زنجان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۹۰۵ ۰۱۵۰ ۰۹۹۵ ۱۵۲  ...................... کل استان 

 ۳۳ ۶3۹ 333 ۱۱  ..................................... زنجان 
 ۱۶۰ ۳۱۶ ۶۱۱۰ ۰۱۱  ...................................نشان ماه
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 20  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان سمنان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۹۵۲ ۵۰۱۹ ۰۵۱۹۱ ۵۲۵۲  ...................... کل استان 

 ۰۹۱ ۱۱۱ ۶۶۰۰ ۹۹۱  ..................................... آرادان 
 ۱۱۱ ۳۳۶ ۶۱۳۳ ۰۳3  .................................... دامغان 
 ۶۰۱ ۶۱۹ ۹۰۶ ۳۶  ...................................... سرخه 

 ۰۱۳ ۱۱۱ ۶3۰۱ ۹۰۱  ..................................... سمنان 
 ۶۱۱۶ 3۶۶۱ ۹۱۱۳ ۶۱۱۰  ................................... شاهرود 
 ۰۰۱ ۱۱۰ ۶33۶ ۹۰۰  .................................... گرمسار 

 ۱۰۱ ۱۰3 ۶۱۱۱ ۰۰۶  ................................. شهر یمهد
 ۱۶۱ ۶۱3۱ ۶۱۰۰ ۰3۱  .....................................  یامیم

 استان سمنان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۲۱۵ ۱۱۵۰ ۰۱۰۵۹ ۲۵۵۵  ...................... کل استان 

 ۶۶۱ ۶3۹ 3۹۳ ۱۹  ..................................... آرادان 
 ۱۰۱ ۱۶۶ ۶۰۱۳ ۹۳۱  .................................... دامغان 
 ۶۱۱ ۶3۱ 3۹۰ ۱3  ...................................... سرخه 

 ۶۰۹ ۶۱۱ ۹۶۱ ۳۱  ..................................... سمنان 
 ۶۱۱۰ ۶۹۱۰ 3۰۰۱ ۱۱۰  ................................... شاهرود 
 ۶۱ ۶۹ 3۹ ۱  .................................... گرمسار 

 ۶۱3۰ ۶۳۱3 ۹۱۱۱ ۶۱۶۱  ................................. شهر یمهد
 ۱۱۱ ۳۱۹ ۶۱۹۱ ۰۳۰  .....................................  یامیم
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 لوچستانو ب ستانیاستان س قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۵۹جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۱۲۹ ۲۱۹۵۰ ۰۲۵۱۰۵ ۲۲۲۰۱  ...................... کل استان 

 ۶۰۰۱ ۶۱۱۳ ۹3۹۱ ۱۰۹  ................................... رانشهر یا
 3۱۳ 3۳۹ ۰۱3 ۳۰  ..................................... چابهار 
 ۳۱۰۶ ۳۱۶۰ ۶۳۰۰۱ ۰۶۱3  ...................................... خاش 
 ۰۱۹۹ ۰۱۱۱ ۳۱۳۳ ۶۳۱3  ..................................... دلگان 
 ۶۱۱۰ ۶۳۳۱ ۹۱۱3 ۱۱۰  ....................................... زابل 

 ۱۹۱۱ ۱۱۹۱ ۶۱۳۰3 ۹۰۱3  .................................... زاهدان 
 3۱3۱ ۹۱۱۱ ۰۱۹3 ۶۹۹۰  .................................... سراوان 
 ۰۱۹۳ ۰۳۱۳ ۶۶۱۱۱ 33۱۱  ...................................... سرباز 

 3۰۶۰ 3۱۱۳ ۰33۹ ۶۶۰۹  ........................... ب و سوران یس
 ۰۶۱۰ ۰۹3۱ ۶۱۰۹3 333۱  ...................................... فنوج 
 ۶3۹۱ ۶۰۱۰ 3۱۰3 ۰۳۳  .................................. قند  قصر

 ۹۰۹ ۱۶۶ ۳۱۰ 3۱۱  .....................................  کنارک
 ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۶۶۰۰3 33۰۳  .................................. مهرستان 

 ۹۱۰۰ ۹۳۳۰ ۱۱۰۳ ۶۱3۹  ................................... رجاوه یم
 ۶۱۹۱ 3۱۱۰ ۰۰۶3 ۱۳۹  .................................. شهر یکن
 3۳۱۱ ۹3۶۱ ۱۶۱۱ ۶3۱۱  ..................................... مروز ین

 ۶۶۳۱ ۶۹۱۱ 3۰۳۱ ۰۶۱  ..................................... هامون 
 3۹3۱ 3۰۳۱ ۰۱۶۱ ۶۱۶۶  .................................... رمند یه
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 21  ...............................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 لوچستانو ب ستانیاستان س ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۱جدول 

 رهاخانوا شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۲۵۵۲ ۲۱۵۲۱ ۰۰۵۱۹۲ ۲۰۱۰۰  ...................... کل استان 

 ۶۰۳3 ۶۱۰۱ ۹۹۹3 ۱۱۹  ................................... رانشهر یا
 3۱۳ 3۳۹ ۰۱3 ۳۰  ..................................... چابهار 
 ۶۱۹۳۱ ۶۱۰۰۱ 3۱۳۹۱ ۰۹۱۱  ...................................... خاش 
 ۰۱۱۱ ۰۱۹۹ ۳۱۰۶ ۶۳۰۳  ..................................... دلگان 
 ۱۹ ۰۳ ۶۶3 ۹۱  ....................................... زابل 

 ۱۱33 ۳3۰3 ۶۱۱۱۰ ۹۱3۹  .................................... زاهدان 
 3۱3۱ ۹۱۱۱ ۰۱۹3 ۶۹۹۰  .................................... سراوان 
 ۰۰۹3 ۰۱۱۰ ۶۶۹۳۱ 33۰۱  ...................................... سرباز 

 3۰۶۰ 3۱۱۳ ۰33۹ ۶۶۰۹  ........................... ب و سوران یس
 ۰۶۱۰ ۰۹3۱ ۶۱۰۹3 333۱  ...................................... فنوج 
 ۶۹۰۱ ۶۰۱۰ 3۱۰۰ ۱۹۱  .................................. قند  قصر

 ۹۱۹ ۱3۰ ۳۱۱ 3۱۰  .....................................  کنارک
 ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۶۶۰۰3 33۰۳  .................................. مهرستان 

 ۹۱۹۳ ۹۳۱۱ ۱۱۶۱ ۶۱۶۱  ................................... رجاوه یم
 ۶۱۶۹ 3۱۰3 ۰۹۱۰ ۱۱۰  .................................. شهر یکن
 ۶۱۱3 ۶۳۰۰ ۹۱3۱ ۱۱3  ..................................... مروز ین

 3۶۱ 3۶۰ ۰۹۶ ۱۳  ..................................... هامون 
 ۹۱۳ ۹۱۰ ۱۶۹ ۶33  .................................... رمند یه
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 استان فارس قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۲۵۰۵ ۲۰۵۵۲ ۰۲۱۲۵۰ ۲۲۵۵۱  ...................... کل استان 

 ۱۰ ۱۶ ۶۱۱ ۹3  ........................................آباده 
 ۶۶۶۶ ۶۶۱۶ 33۳3 ۹۱۱  .................................. ارسنجان 
 ۶۶۳ ۶3۱ 3۰۰ ۰۰  ................................... استهبان 

 ۳۰ ۶۱۱ 3۱۱ ۰۱  ....................................... اقلید 
 ۱ ۶۹ 3۱ ۱  ......................................... اوز 

 3۶۱ 3۰۰ ۰۱۰ ۶۱۱  ................................... بختگان 
 ۶۰۰ ۶۱۰ ۹۶۳ ۱۹  .................................... بوانات 

 ۱۹ ۰۳ ۶33 3۱  .................................. پاسارگاد 
 ۰۱3۳ ۰۱۶۰ ۱۱۰۰ 33۰۱  ...................................... جهرم 
 ۰۱۹ ۰۱۰ ۶۱۰۱ ۹۹۰  ...................................... خرامه 

 ۰3 ۰۱ ۱۱ 3۶  .................................... د یبخرم
 33 3۰ ۰۱ ۶۰  ........................................ خفر 
 ۹۱۰3 ۰3۱۱ ۱۳۱۱ ۶۱۱۰  ....................................... خنج 

 3۱۹۱ ۹۶۰۱ ۰۳۱۱ ۶3۰۹  ..................................... داراب 
 ۶۱۶۹ ۶۱۱۱ 3۱۱۳ ۰۶۰  ....................................... رستم 

 ۶۱۰۶ 3۱۱۱ ۹۳۶۱ ۱۰۱  ................................ دشت نیزر
 ۶۱۶ ۶۱۱ 3۱۶ ۰3  .................................... سپیدان 
 ۶۰ ۶۹ 3۱ ۰  ................................... سرچهان 

 ۳۶۰ ۶۶۶۰ 3۱۹۱ ۰۳۰  ................................. سروستان 
 ۶۹۰ ۶۰3 3۱۱ ۱۳  ...................................... شیراز 

 ۱۳۱۱ ۶۱۱۱۱ ۶۳۱۰۱ ۰3۱۳  ................................... فراشبند 
 3۳۶۰ ۹۶۱۱ ۱۱۳۰ ۶۹۱۹  ........................................ فسا 

 3۱۰۱ ۹۹۱۱ ۱3۶۱ ۶۶۹3  ..................................  روزآبادیف
 ۰۹۶۶ ۱۶۹۳ ۶۶۰۰۱ 3۶۱۶  ............................. ن یارزکر و یق
 ۰۱۱۶ ۱۱۱3 ۶3۰۰۹ 3۳۱۳  .................................... ازرون ک
 ۶۱3 ۶۱۰ ۹۰۱ ۱۱  ........................................ وار ک
 ۶۱ ۶۱ 3۱ ۱  ................................... چنار وهک

 ۰۹3۶ ۰3۹۱ ۳۰۰۱ 3۶۱3  ................................... الرستان 
 3۱۱ 3۱۱ ۰۱3 ۳۱  ....................................... المرد 

 333 3۳۱ ۰3۱ ۶3۱  .................................. مرودشت 
 ۱۱۳۱ ۱۱۱3 ۶۰۳۱۱ ۹۰۱۱  ....................................  یممسن
 ۳3 ۶33 3۶۰ ۰۱  .........................................مهر 

 ۶۹۰۱ ۶۰۰3 3۱۳3 ۰۰۰  ......................................  زیرین
 ۰ ۳ ۶۹ 3  ....................................... سایر 
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 22  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان فارس ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۱۵۱۲ ۲۲۵۲۰ ۰۰۵۱۵۱ ۲۲۰۲۲  ...................... کل استان 

 ۰۱۰۱ ۱۱۰۱ ۶۶۱۳۰ 3۱۹۱  ........................................ آباده 
 ۶۱۱۱ ۶۱۰3 3۱۰۳ ۹۰3  .................................. ارسنجان 
 ۶۱۹ ۶۱۱ 3۶۶ ۰۳  ................................... استهبان 

 ۶۱۱۶۱ ۶۶3۳۹ 3۶۹۱۹ ۰۱۱۰  ....................................... د یاقل
 ۹۰۳۱ ۹۱۰۶ ۱۹۹۱ ۶۰۱۶  ..................................... بوانات 

 ۱۱۰ ۶۱۰۱ ۶۳۶3 ۹۱۰  ....................................... ضا یب
 ۶۶۱۳ ۶۹۳3 3۰۱۶ ۰۶۰  ................................... پاسارگاد 

 ۶۰۰۳ ۶۱3۱ ۹۶۱۰ ۱۱۱  ....................................... جهرم 
 ۱۹۰ ۳۳۱ ۶۱۹۶ ۰۱۶  ...................................... خرامه 

 ۶۹۱۱ ۶۰3۱ 3۱۱۱ ۱3۱  .....................................د یبخرم
 ۱۱ ۱3 ۶۹۳ ۹۱  ........................................ خنج 

 ۶۱۱۱ ۶۶3۱ 3۶۹۰ ۰۱۰  ...................................... داراب 
 ۰۱ ۱۶ ۶3۱ ۹۱  ....................................... رستم 

 ۰۰۶ ۰۳۱ ۳۰۶ 3۱۳  ...................................... زرقان 
 ۶3۰۱ ۶۰۹۰ 3۱۱۹ ۰۳۹  ................................. دشت نیزر
 ۹۱۱3 ۰۰۹۱ ۱۹۶۱ ۶۱۱۰  .................................... دان یسپ

 ۶۶۱۱ ۶۹۱۱ 3۰۶3 ۰۹۱  ................................... سرچهان 
 ۱۶۰ ۱۱۹ ۶۰۱۱ ۹۳۰  .................................. سروستان 

 ۱۱۶3 ۱۱۰۰ ۶۰۱۱۱ ۹۰۹۱  ...................................... راز یش
 ۰۱۱ ۱۰۰ ۶3۰۹ 3۱۰  .................................... فراشبند 

 3۹۱۱ 3۱۶۹ ۰۳۱۶ ۶۶۱۰  ........................................ فسا 
 ۰۰۳۱ ۰۹۳۱ ۳۳۳۱ ۶۳۹۶  .................................. روزآباد یف
 ۶۱۱ ۶۱۱ ۹۰۹ ۱۱  ............................. ن یارزکر و یق
 ۶۳۱ 3۶۹ ۰۶۱ ۳3  ..................................... ازرون ک
 ۰۱۰ ۱۶۱ ۶۶33 3۱۶  ........................................ وار ک

 3۱۶ ۹۶۱ ۰۳۶ ۶۹۱  .................................... الرستان 
 ۰۶ ۰۱ ۶۱۱ 3۱  ....................................... المرد 

 3۰۰۱ 3۳۱۱ ۰۰۶۹ ۶۹۶۱  .................................. مرودشت 
 3۶۱۱ 3۹۹۱ ۰۰۱۰ ۶۱۹۳  ....................................  یممسن

 ۰۰۱ ۰۹۱ ۳۱۱ 3۶3  ...................................... ز یرین
 ۰۱ ۰۰ ۶۱۹ 33  ........................................ سایر 

  



  ...................................................................................................  ۰۰۱۱ – کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه
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 نیاستان قزو قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۵۰ ۰۵۵۵ ۰۹۱۹ ۰۰۵  .....................  کل استان 

 ۱۱ ۶۳۱ 3۱3 ۱۹  ......................................  یکآب
 ۰۱ ۱۱ ۶۶۱ 3۶  ....................................... البرز 

 ۰۳ ۶3۱ ۶۱۱ ۰۰  ................................. زهرا نیئبو
 ۹۱۱ ۳۰۰ ۶۹33 3۳۱  ..................................... ن یقزو

 نیاستان قزو ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیخانوارها و جمعتعداد  -۰۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۵۵ ۰۵۲۱ ۰۵۹۵ ۰۰۱  .....................  کل استان 

 ۰۶ ۶۰۱ ۶۳۳ ۹۳  ......................................  یکآب
 ۶۹ 3۶ ۹۰ ۶۶  ........................................ آوج 

 ۶۱۰ ۶۱۰ 3۱۱ ۱3  ................................. زهرا نیئبو
 ۰۱۱ ۳۱۱ ۶۹۱۱ ۹۱3  ..................................... ن یقزو

 ۰ ۰ ۱ ۶  ....................................... سایر 

 استان قم قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۵۰ ۱۹۵ ۰۰۵۲ ۲۹۵  ...................... کل استان 

 ۰۹۰ ۰۳۱ ۶۶۹3 3۳۱  .......................................... قم 
  



 ۰۰۱۱ - کشور جمعیت عشایر کوچندٔه نتایج ثبت پایٔه  ................................................................................................... 

 21 ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان کرمان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۱۵۲۱ ۲۲۱۵۹ ۰۰۵۹۰۰ ۲۹۲۲۵  ...................... کل استان 

 ۹۱3۱ ۹۳۳۱ ۱۱3۰ ۶۳3۱  .................................... ه ییارزو
 3۶۰۰ 3۰۹۳ ۰۰۱۹ ۶۶۰۹  ...................................... بافت 
 ۰۰۶ ۱3۱ ۶۶۱۱ ۹۶۰  .................................... ر یبردس

 ۶۰۱3 ۶۰۱۰ ۹۱۰۱ ۱۱۱  .......................................... بم 
 ۰۳۶۰ ۱۱۱۱ ۶3۱۱۶ ۹۶۱۱  .................................... رفت یج

 ۶۶۱۶ ۶3۱۱ 3۰۰۱ ۱۶۳  ........................................ رابر 
 ۱۱ ۳۱ ۶۱۱ ۰۰  ........................................ راور 

 ۰۰۹ ۰۹۰ ۳۱۱ 3۳۰  ................................. رفسنجان 
 ۱۱۹3 ۱۰۳۱ ۶۱۶۹۱ ۹۱۰۰  ............................ رودبار جنوب 

 ۹۱۱۳ ۹۱۳۰ ۱۰۱۰ ۶۱۳۱  ..................................... گان یر
 ۶۰۰ 3۱۰ ۰3۳ ۳۳  ........................................ زرند 

 ۰۹۹3 ۰۱۱۹ ۳۶۹۰ 3۰۰۰  ................................... رجان یس
 ۹۹3۰ ۹۳۱۱ ۱3۳۶ 3۱۱۶  ................................  کباب شهر

 ۰۰۳۶ ۰۳۰۳ ۳۰۰۱ 3۹۱۱  ................................... عنبرآباد 
 3۱۰3 ۹۱۱۱ ۰۱3۳ ۶۰۰3  .................................... اب یفار

 ۱۹3 ۳۳۱ ۶۱3۱ ۰۰۰  ...................................... فهرج 
 ۱۱3۰ ۱۰3۱ ۶3۰۰۰ ۹۱۱۱  ................................... گنج قلعه

 3۰3 ۹۶۳ ۰۱۶ ۶۹۱  ..................................... رمان ک
 ۹۶3۶ ۹۰۱۱ ۱۰۳۶ ۶۱۰۱  ..................................... هنوج ک
 ۰3 ۱۱ ۶۶3 3۱  ................................... وهبنان ک

 ۹3۱۱ ۹۱۱۱ ۱۳۹۱ ۶۱۱۱  ................................... منوجان 
 ۰۱۱ ۰۶۱ ۳۱۰ 3۰۹  ................................... ر ینرماش
 ۱ ۱ ۶۰ ۰  ....................................... سایر 
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 استان کرمان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۵۱۱۲ ۲۵۰۹۱ ۰۲۱۹۹۲ ۵۱۰۹۱  ...................... کل استان 

 ۶۱۳۱ ۶۱۰3 ۹۰۹۳ ۱۹۰  .................................... ه ییارزو
 ۰۱۹۱ ۰۱۱۳ ۳۱۶۱ 3۰۱۳  ...................................... بافت 
 ۹3۱۱ ۹۰۱۱ ۱۱۱۰ ۶۱۱3  .................................... ر یبردس

 ۶۱۱۱ ۶۱3۰ ۹۰۶۱ ۱۳۹  .......................................... بم 
 ۰۰۶3 ۱۹3۶ ۶۶۱۹۹ ۹۱۱۰  .................................... رفت یج

 ۰۱۹۹ ۰۶۳۱ ۶۱۱۹۱ 3۰3۰  ........................................ رابر 
 ۱۱ ۶۱۱ ۶۳۰ ۰۱  ........................................ راور 

 ۰۹۶ ۰3۶ ۳۰3 3۱۱  ................................. رفسنجان 
 ۱3۳۱ ۱۶۰۶ ۶۰۰۹۱ ۹۰۱۱  ............................ رودبار جنوب 

 ۰۱۱۳ ۰۱3۱ ۳۰۳۰ 3۶۱۰  ..................................... گان یر
 ۶۱۱ 3۱۰ ۰۰۶ ۶۱۹  ........................................ زرند 

 ۰۱۰۱ ۰33۱ ۳۳۱۰ 3۱۰۰  ................................... رجان یس
 ۹۹3۱ ۹۳۱۱ ۱3۳۰ 3۱۱۹  ................................  کبابشهر 

 ۰۶۰۱ ۰۰۱۱ ۱۱۶۱ 3۶۳۱  ................................... عنبرآباد 
 ۳۱۰ ۶۱3۹ ۶۳3۱ ۰3۱  .................................... اب یفار

 ۰۰ ۱۱ ۶۶۶ 3۰  ...................................... فهرج 
 ۰۳۱۰ ۱۹۱۹ ۶3۹۰۱ 3۳۱۹  ................................... گنج قلعه

 ۰۰3 ۱۹۱ ۶۶۱۱ 3۳۱  ..................................... رمان ک
 ۳۱۹ ۶۶3۰ 3۱۱۱ ۰۹۶  ..................................... هنوج ک
 3۱ ۰۱ ۱۱ 33  ................................... وهبنان ک

 3۹۰3 3۱۰۳ ۰۱۱۶ ۶3۱۰  ................................... منوجان 
 ۶۰۰ ۶۱۱ ۹33 ۱3  ................................... ر ینرماش
 ۰ ۱ ۶3 ۰  ....................................... سایر 
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 استان کرمانشاه قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۲۹۱۵ ۵۰۱۵۰ ۱۵۱۲۵ ۰۵۵۱۱  ...................... کل استان 

 ۶۱۳ 33۱ ۰۱۳ ۳3  .......................... آباد غرب اسالم
 ۳۶۶ ۱۱۱ ۶۱۳۳ ۰3۱  ........................................ پاوه 

 33۰۱ 3۰۰۹ ۰۱۱۳ ۳۱۰  ...........................  یثالث باباجان
 3۰۱۰ 3۱۶۱ ۰۶۱۰ ۶۱۰۶  ................................... جوانرود 

 ۳۱۳ ۶۶33 3۶۶۶ ۰۰۰  ...................................... داالهو 
 ۹۰۱ ۰3۱ ۱۱۱ 3۱۱  .................................... روانسر 

 ۳3۹۱ ۶۱۰۶۱ ۶۳۱۰۱ ۰۱۱۰  ............................ پل ذهاب  سر
 ۹۱۱ ۰3۱ ۱۱3 ۶۳3  ..................................... صحنه 
 ۰۹۱۱ ۰۶۳۹ ۳۰۱۶ 3۶۰۱  .............................. ن یریقصر ش

 ۶۱۳۱ 3۶۱۶ ۰۱۰۶ ۱۰۹  .................................. رمانشاه ک
 ۹۱۳ ۰3۱ ۱۳۱ ۶۳۹  .................................... نگاور ک
 ۹۱3۱ ۰۰۹۱ ۱۱۰۱ ۶۱۳۰  ................................ غرب النیگ

 ۰ ۶۱ ۶۰ ۹  ....................................... سایر 

 استان کرمانشاه ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۰۹جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۱۵۹۱ ۵۱۱۱۱ ۲۱۵۹۱ ۰۰۵۲۵  .....................  کل استان 

 3۱3۱ ۹۶۱۰ ۰۱3۰ ۶۶۹۳  .......................... آباد غرب اسالم
 ۶۹3۰ ۶۹۶۱ 3۱۰۶ ۱33  ........................................ پاوه 

 ۶۱۱۰ 3۱۱۱ ۹۳۱۰ ۱3۰  ...........................  یثالث باباجان
 3۹۱۳ 3۱3۰ ۰۱۶۰ ۳۳۰  ................................... جوانرود 

 ۶۱۰۹۰ ۶3۱۳۱ 33۱۹۶ ۰۰۱۹  ...................................... داالهو 
 ۰۳۰ ۱۱۱ ۶۶۱۰ 3۱۹  .................................... روانسر 

 3۱ ۶۱ ۹۱ ۶۱  ............................ پل ذهاب  سر
 ۶۱۱ ۶3۱ 3۹۱ ۰3  ....................................... سنقر 

 ۳۳۱ ۶۶۳۰ 3۶۳3 ۰۳۱  ..................................... صحنه 
 ۶۰ ۶۹ 3۱ ۱  .............................. ن یریقصر ش

 ۱۶۱۳ ۱۰۱۰ ۶۰۰۳۰ ۹3۱۰  .................................. رمانشاه ک
 ۰۱۱ ۰۶۹ ۶۱۱۶ 3۹۰  .................................... نگاور ک
 333۶ 3۱۶۱ ۰۳۹۱ ۶3۰۰  ................................ غرب النیگ

 ۶۱3 ۶۶۰ 3۶۱ ۰۶  .................................... ن یهرس
 ۰ ۱ ۶3 3  ....................................... سایر 
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 و هیلویاستان کهگ قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۱جدول 
 احمد ریبو

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۵۲۵۱ ۰۲۱۵۵ ۲۹۲۲۵ ۵۵۰۲  ...................... کل استان 

 ۰۱۱ ۱۶3 ۶3۳۳ ۰3۱  ..................................... باشت 
 ۶۳۰۹ 33۹3 ۰۶۱۰ ۶۱۹۱  .....................................  یئبهم

 ۶۳۹۰ 33۶۹ ۰۶۰۱ ۳۰۹  .................................  بویر احمد
 ۶۱۱۰ 3۶۰۱ ۹۱۶۰ ۳۱3  ....................................... چرام 

 ۹۰۱ ۰۰۰ ۱۱۶ ۶۱۱  ......................................... دنا 
 ۹۳۶۰ ۰۱۱۶ ۱۱۳۰ 3۱۳3  .................................. ه یلویهگک

 ۶۰۰۹ ۶۱3۳ ۹۶۱3 ۳۱۱  ................................. گچساران 
 ۱۱۱ ۶۶۱۰ ۶۳۱۰ ۰۱۳  ........................................ لنده 
 ۰۳۱ ۰۱۶ ۶۱۰۱ 33۰  ....................................... سایر 

 احمد ریبو و هیلویاستان کهگ ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۲۰۹۱ ۰۹۵۵۰ ۵۲۵۲۹ ۵۰۵۹  ...................... کل استان 

 ۰۹۰ ۰۹۳ ۳۱۹ ۹۹۰  ..................................... باشت 
 ۶۱۱۱ ۶۶۹۰ 3۶۹۰ ۰۹۶  .....................................  یئبهم

 ۱3۳۰ ۱۱33 ۶۰۳۶۱ ۹۱۱۱  .................................  بویر احمد
 ۶۹۹۱ ۶۱۶۱ ۹۱۰۱ ۱۳۰  ....................................... چرام 

 3۱۱ 33۱ ۰۹۹ ۶۱۰  ......................................... دنا 
 ۹۶3۱ ۹۱۳۰ ۱۱۶۰ ۶۰۹۱  .................................. ه یلویهگک

 ۹۰ ۰۱ ۱۰ 3۶  ................................. گچساران 
 ۱۱۱ ۱۱۱ ۶3۱۱ ۹۶۶  ........................................ لنده 
 3۰۱۱ 3۳۱3 ۰۰۰۱ ۶3۱۱  ....................................... سایر 
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 20  .................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان گلستان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۹۹۰ ۰۲۱۵۲ ۲۵۱۲۲ ۰۲۱۱  ...................... کل استان 

 ۰۶ ۰۳ ۳۱ ۰۱  ................................... آزادشهر 
 ۹۱۰ ۹۱۱ ۱۰۹ ۶۶۱  ....................................... الله ک

 ۶۰۱ ۶۳3 ۹۰۳ ۶۱۳  ...................................... گرگان 
 ۹۰۹۱ ۹۱3۱ ۱3۰۱ ۶۱3۱  ............................. اووس ک گنبد
 ۱۳۳۳ ۱۱۶۰ ۶۰۱۶۹ 3۳3۱  ................................... تپه مراوه
 3 ۹ ۰ ۶  ....................................... سایر 

 استان گلستان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۹۲۱ ۲۵۵۵ ۰۲۵۵۵ ۰۵۵۹  ...................... کل استان 

 ۰۱ ۰۳ ۶۱۳ ۰۹  ................................... آزادشهر 
 ۶۱ ۶۰ ۹۱ ۱  ..................................... ان یرام
 ۹۱ ۹۰ ۱۰ ۱  ................................... آباد یعل
 3۱3 3۳۱ ۰۱3 ۱3  ....................................... الله ک

 3۰3 ۹۱۱ ۰۰۳ ۶۱۹  ...................................... گرگان 
 ۹۱۱3 ۹۹۱۰ ۱۰۰۱ ۱۱۱  ............................. اووس ک گنبد
 33۰۱ 33۱۰ ۰۰3۶ ۱۱۰  ................................... تپه مراوه
 3۱ 3۳ ۰۱ ۱  ....................................... سایر 
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 النیاستان گ قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۹۹۲ ۵۰۲۲ ۲۰۱۵ ۰۱۹۵  ...................... کل استان 

 ۱۱ ۱۱ ۶۰۱ ۰۱  ...................................... املش 
 ۰3۱ ۰۱۱ ۳۶۰ 3۶۳  ............................... شهر رضوان
 ۰۱۰ ۰۰۱ ۶۱3۰ 3۱۹  ..................................... رودبار 
 ۱ ۱ ۶۰ ۱  ..................................... رودسر 

 ۶۰ ۶۱ ۹۱ ۱  .................................. ل کاهیس
 ۳۰ ۶۱۱ ۶۳۰ ۰۹  ...................................... شفت 

 ۶۱۶3 3۶3۰ ۹۳۹۱ ۳۰۱  .................................... طوالش 
 ۹3 ۹۱ ۱۱ 3۹  ...................................... فومن 

 ۶۹ ۶۰ 3۱ ۳  .....................................لنگرود 
 ۰۱ ۰۳ ۳۳ 3۱  ..................................... ماسال 

 النیاستان گ ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۱۵۵ ۵۱۵۵ ۲۲۱۱ ۰۲۰۲  ...................... کل استان 

 ۱۱ ۱۳ ۶۱۰ ۰۱  ...................................... املش 
 ۰3۱ ۰۱۱ ۳۶۰ 3۶۳  ............................... شهر رضوان
 ۰۱۰ ۰۰۹ ۶۱3۱ 3۱۰  ..................................... رودبار 
 ۱ ۱ ۶۰ ۱  ..................................... رودسر 

 ۶۱ 33 ۹۳ ۳  .................................. ل کاهیس
 ۳۰ ۶۱۱ ۶۳۰ ۰۹  ...................................... شفت 

 ۶۱۳۰ 333۹ ۰۶۶۱ ۳۱۶  .................................... طوالش 
 ۹3 ۹۱ ۱۱ 3۹  ...................................... فومن 

 ۰۱ ۰۳ ۳۳ 3۱  ..................................... ماسال 
 ۹ ۰ ۱ 3  ....................................... سایر 
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 استان لرستان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۱۹۵۹ ۰۹۱۵۲ ۵۱۱۵۱ ۹۰۰۹  ...................... کل استان 

 ۹۰۰۱ ۰۶3۰ ۱۰۱۰ ۶۱۱۹  ...................................گودرز یال
 ۶۹ ۶۰ 3۱ ۱  .................................... بروجرد 

 ۹۶۳۱ ۹۳۹۱ ۱۶3۱ ۶۳۹۰  ................................... دختر پل
 ۶3۱۱ ۶۰۱۳ 3۱۹۰ ۱۱۶  ................................... آباد خرم

 ۶۰3۹ ۶۱۹۰ ۹۱۰۱ ۱۱۱  ...................................... دلفان 
 ۶۰۱۰ ۶۱۰۶ ۹۹3۰ ۶۱۱۱  ....................................... دوره 

 ۰۰۶ ۱۶۱ ۶۶۰۳ 3۱۱  ...................................... دورود 
 ۱۶۶ ۳۱۹ ۶۱۶۰ ۰۹۳  ................................. ان کرومش

 ۱۶۶ ۶۱۶۱ ۶۱3۳ ۰۱۱  ..................................... سلسله 
 ۹۱۶۰ ۹۰۱۳ ۱۰3۰ ۶۰۱۶  ................................. وهدشت ک

 ۰ ۱ ۶۹ ۰  ....................................... سایر 

 استان لرستان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۰۲۱ ۲۵۹۵۰ ۱۵۱۱۲ ۰۵۱۲۱  ...................... کل استان 

 ۰۰ ۱۰ ۶۶۳ ۹۶  ......................................... ازنا 
 ۱۱۱۶ ۱۱۱۱ ۶۰۱۱۱ ۹۹۰۹  ...................................گودرز یال

 ۶۳ 3۱ ۰۱ ۶3  .................................... بروجرد 
 ۶۱۰۱ 33۰۹ ۰۶۱۹ ۶۱۱۰  ................................... دختر پل

 ۱3۶۱ ۱۱3۰ ۶۰۱۰۶ ۹۹۱۹  ................................... آباد خرم
 ۶۳۹3 33۱۱ ۰۶۹۱ ۶۱۰۶  ...................................... دلفان 
 ۶3۱۰ ۶۱3۱ 3۳۱۶ ۳۰۰  ....................................... دوره 

 ۶۶۱3 ۶۹۱۱ 3۰3۳ ۰۹۰  ...................................... دورود 
 ۱۳۰ ۱۱۳ ۶۰۱۰ ۹۱۱  ................................. ان کرومش

 ۶۰۹۱ ۶۱۳۹ ۹3۹۶ ۳۹۱  ..................................... سلسله 
 3۱3۹ 3۳۱3 ۰۱۱۰ ۶۹۱۰  ................................. وهدشت ک
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 استان مازندران قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۲۵۱ ۲۱۵۰ ۵۵۰۹ ۹۹۵  ...................... کل استان 

 ۶۰۱ 3۱۱ ۹۰۱ ۶۱۱  ........................................ آمل 
 ۶۱۳ 3۱۳ ۹۱۱ ۶۶3  ....................................... بابل 

 ۶۱ 3۰ ۰۶ ۶۱  ..................................... بهشهر 
 3۱۱ 3۳۹ ۰۱۱ ۶۱۱  ..................................... بار یجو

 ۶۱ 3۱ ۹۱ ۳  .................................... چالوس 
 ۶۱۹ 3۶۱ ۹۳۱ ۳3  ......................................  یسار

 ۶۶ ۶۱ 3۶ ۰  ................................... وه کسواد
 ۶۱۱ 3۱۶ ۰۰۱ ۶۰۱  ..........................  یوه شمالکسواد

 ۹۹۰ ۹۰3 ۱۱۱ ۶۳۶  ................................. آباد عباس
 ۶۰ 3۱ ۹۰ ۶۱  ............................... نار کدونیفر

 3۱۳ 3۱۱ ۰۱۰ ۶۰۱  ................................... شهر قائم
 ۳ ۶۱ ۶۳ ۱  ...................................... گلوگاه 

 3۰ 3۳ ۰۰ ۶۰  ................................ محمودآباد 
 ۶۶ ۶۰ 3۰ ۱  ................................ دورود انیم

 ۱ ۳ ۶۱ ۰  ......................................... نور 
 ۰۱ ۰۰ ۶۱۶ 3۱  ..................................... نوشهر 
 ۰۱ ۱۱ ۶۱۱ ۶۱  ....................................... سایر 

 استان مازندران ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۱۹جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۰۵۲ ۲۹۵۰ ۱۰۰۵ ۰۰۵۱  ...................... کل استان 

 ۱۱۰ ۱۱۱ ۶۱۰۰ ۰۱3  ........................................ آمل 
 ۶۱۰ ۶۰3 3۰۱ ۱۳  ....................................... بابل 

 ۶۳ 3۶ ۰۱ ۶۹  ..................................... بهشهر 
 ۶۰۰ ۶۱۹ ۹۶۱ ۳3  .................................... ابن کتن

 ۱ ۶۹ 3۶ ۱  .................................... چالوس 
 3۱ ۹۰ ۱۶ ۶۹  ......................................  یسار

 ۶۱3۹ ۶3۱۳ 3۹۶3 ۱۱۰  ................................... وه کسواد
 3۱۳ 3۱۰ ۰۶۹ ۶۶۱  ................................. الردشت ک
 3۶ 3۳ ۰۱ ۶3  ......................................... ا کن

 ۶3۶ ۶۰۱ 3۱۶ ۱۱  ......................................... نور 
 ۶۰ ۶۹ 3۱ ۱  ..................................... نوشهر 
 ۰ ۹۹ ۹۱ ۹  ....................................... سایر 
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 یاستان مرکز قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۵۰۲ ۰۱۹۱ ۲۹۵۲ ۵۲۵  ...................... کل استان 

 ۰۰ ۱۰ ۶۶۱ 3۰  ...................................... ن یخم
 3۳ ۰۱ ۱۰ ۶۱  .................................... جان یدل

 ۱۱۶ ۱۱۱ ۶۰۱۳ ۹۳۱  ..................................... ه یزرند
 ۰۳3 ۱۱۱ ۶3۱۱ ۹3۳  ....................................... ساوه 
 ۰ ۹ ۱ 3  ....................................... سایر 

 یاستان مرکز ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۵۲۰ ۲۰۵۹ ۵۹۲۵ ۰۱۲۵  ...................... کل استان 

 ۶۰ 3۰ ۹۳ ۳  ...................................... اراک 
 ۶۰ ۶۱ ۹3 ۱  ...................................... ن یخم
 ۶۰ 3۶ ۹۱ ۳  .................................... جان یدل

 ۶۶۰۱ ۶۹۰3 3۰۶۱ ۱۰۱  ..................................... ه یزرند
 ۱۶۱ ۱۶۱ ۶۹۹۱ ۹۰3  ....................................... ساوه 
 ۰ ۰ ۶۱ ۹  ....................................... سایر 
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 استان هرمزگان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۲۵۲ ۵۲۵۰ ۵۵۰۵ ۰۱۵۲  ...................... کل استان 

 ۰۰ ۹۰ ۱۳ ۶۱  ............................... عباس  بندر
 ۶۶3 ۶۱۰ 3۶۱ ۹3  ................................... ان یپارس
 33 3۱ ۰۱ ۳  ....................................  کجاس
 3۱۱۱ 3۶۱۹ ۰3۰۱ ۳۰۱  ................................. آباد یحاج

 ۱۰۱ ۱۹۱ ۶۹۱۰ 3۱3  ......................................رودان 
 ۱۰۱ ۱۱۰ ۶۹۰3 ۹۶۱  ..................................... ناب یم

 ۶۶ ۶3 3۹ ۰  ....................................... سایر 

 استان هرمزگان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۲۱۰۰ ۲۲۵۵ ۰۲۰۰ ۰۱۱۵  ...................... کل استان 

 ۶۶3 ۶۱۰ 3۶۱ ۹3  ................................... ان یپارس
 33 3۱ ۰۱ ۳  ....................................  کجاس
 ۶۱۶۳ ۶۶۱۱ 3۶۳۳ ۰۹۰  ................................. آباد یحاج

 33۰ 3۱۹ ۰۱۱ ۶۶۱  ......................................رودان 
 ۱3۱ ۱۰۱ ۶3۱۰ ۹۱۰  ..................................... ناب یم

 ۱ ۶3 3۱ ۰  ....................................... سایر 
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 21  ................................................................................................................................................  مرکز آمار ایران

 استان همدان قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۰جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰۲۵۰ ۰۱۲۱ ۲۵۹۰ ۵۵۵  ...................... کل استان 

 ۹3 ۹۳ ۱۶ 3۶  ........................................ بهار 
 ۰۹ ۰۹ ۶۱۱ 3۱  ................................. ان کسریتو

 ۶۶۰ ۶۰۰ 3۱۱ ۱۰  ....................................... ر یمال
 ۰3۹ ۱۱۱ ۶۶۱۹ ۹۶۶  ..................................... نهاوند 
 ۰۰۰ ۱3۱ ۶۶۱۰ ۹۶۰  ..................................... همدان 

 ۰ ۹ ۱ 3  ....................................... سایر 

 استان همدان ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۱جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۱۱۲۰ ۲۰۲۵ ۰۰۰۱۰ ۲۲۹۲  ...................... کل استان 

 ۹۶ ۹۶ ۱3 ۶۱  .................................... اسدآباد 
 3۳۱ ۹۶۳ ۱۶۱ ۶۱۳  ........................................ بهار 

 ۱۱۱ ۶۶۱3 3۱۰۳ ۰۰۱  ................................. ان کسریتو
 ۶۱۱ 33۰ ۰۶3 ۶۱۶  ....................................... ر یمال

 ۶۱۰۱ 3۶۰۱ ۹۱۳۹ ۳۱۱  ..................................... نهاوند 
 ۶۱۱۱ 33۰3 ۰۶۶3 ۳۱۱  ..................................... همدان 

 ۰ 3 ۱ 3  ....................................... سایر 
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 زدیاستان  قشالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۲جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۵۲۱ ۵۲۲ ۰۱۰۲ ۵۰۵  ...................... کل استان 

 ۱۶۳ ۱3۶ ۶۰۰۱ ۹۶۱  ...................................... وه کابر
 ۶ ۶ 3 ۶  ....................................... سایر 

 زدیاستان  ییالقیجنس و شهرستان در مناطق  به تفکیککوچنده  ریعشا تیتعداد خانوارها و جمع -۲۵جدول 

 خانوارها شهرستان
 جمعیت )نفر(

 زن مرد کل

 ۰ ۰ ۱ ۲  ...................... کل استان 

 ۶ ۰ ۰ 3  ....................................... سایر 
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