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ها قبل از سرراست ها و شاخصنسبت ها به علت سرراست کردن ارقام است. محاسبهاختالف در سرجمع
 کردن ارقام صورت گرفته است.
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 پیشگفتار
 نخستین .است شده اجرا بار یک سال ده هر  1385 تا 1335 سال از قانون موجب به ایران در مسکن و نفوس عمومی سرشماري
 اجـراي  زمانی فاصله  وزیران هیئت مصوبه اساس بر 1386 سال در .شد انجام 1335 سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماري
 عمـومی  سرشـماري  هفتمـین  ، 1390 سرشـماري  .یافت کاهش سال پنج به سال ده از مسکن و نفوس عمومی هاي سرشماري

 .آمد در اجرا به کشور سراسر در 1390 آبان دوم تاریخ از که است کشور مسکن و نفوس
هـاي اقتصـادي،    ریزي در زمینـه  هاي جمعیت یکی از منابع اصلی برنامه سرشماري با ارایه یک تصویر کلی از اندازه، ساختار و ویژگی

هـاي توسـعه را در اختیـار     بـراي تهیـه برنامـه    هـاي الزم  اجتماعی و فرهنگی به شمار آمده و بـا ترسـیم وضـعیت موجـود، آگـاهی     
هاي آمـاري   دهد. همچنین سرشماري عمومی نفوس و مسکن، با ارائه چارچوب ریزان و مسؤوالن کشور قرار می سیاستگذاران، برنامه

ایی نظـام آمـاري   هاي مربوط به جمعیت و خانوار، یکی از ارکـان اصـلی و زیربنـ    اي در حوزه هاي آماري نمونه الزم براي اجراي طرح
  گردد. کشور محسوب می

 پشـتیبانی  و سـتادي  ونیروهـاي  آمـارگیر  مـأمور  هزار سی حدود بسیج با 1390 ماه آبان دوم و بیست تا دوم از ملی رویداد این
   آمد. در اجرا به استان تهران در آبادي 1050 و شهر 39 شهرستان شامل 14در  در دیده آموزش

 ویژگیهـاي  جـدولها،  از پـاره اي  دردر گزارش حاضر که بر اساس نتایج منتشر شده توسط مرکز آمار ایـران تهیـه گردیـده اسـت،     
تفکیـک   به اطالعات که جدول هایی است. در شده منظور جمعیت کل بخش در و نشده ارائه جداگانه به طور ساکن غیر جمعیت

شهري  ارقام نقاط جمع است، نشده داده مستقل طور به ساکن غیر جمعیت اطالعات شده ولی روستایی ارائه شهري و نقاط نقاط
همچنـین   .غیرسـاکن اسـت   جمعیـت  بـه  مربـوط  اختالف این که بود نخواهد برابر کل جمعیت به مربوط رقم روستایی با و نقاط

از سرراست کردن ارقام صـورت گرفتـه   ها قبل  ها و شاخص نسبت  ها به علت سرراست کردن ارقام است. محاسبه اختالف در سرجمع
 است.

 ومی باشد که بنا به ضـرورت و نیـاز منتشـر شـده اسـت       1390نشریه حاضر گزیده  نتایج کلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
  شر خواهد شد.تبدیهی است با ارائه نتایج تفضیلی تر از سوي مر کز آمار ایران، اطالعات به صورت کامل من

  
  
  
  
  

  اکبر بدیعی           
  مدیرکل دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران          
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  تعاریف و مفاهیم
  
  

  جمعیت (جامعه مورد سرشماري)
اي و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماري در ایـران قـرار دارد و نیـز     مؤسسه اعضاي همه خانوارهاي معمولی ساکن،

هـاي سیاسـی و    دهنـد. اعضـاي هیئـت    اعضاي تمامی خانوارهاي معمولی غیرساکن کشور، جامعه مورد سرشـماري را تشـکیل مـی   
هـاي   شوند، امـا ایرانیـان عضـو هیئـت     ي محسوب نمیهاي خارجی در ایران و افراد خانوار آنان جزو جامعه مورد سرشمار سفارتخانه

  آیند. هاي ایران در خارج از کشور و افراد خانوار آنان، جزو جامعه مورد سرشماري به حساب می سیاسی و سفارتخانه
  

  خانوار معمولی
خرج هستند و معموالً با هم غـذا   همکنند، با یکدیگر  شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می خانوار معمولی از چند نفر تشکیل می

  تواند یک نفره باشد. خورند. در مواردي خانوار معمولی می می
  

  شهر (نقطه شهري)
  منظور از شهر، هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي شهرداري باشد.

  
  آبادي (نقطه روستایی)

  شود که خـارج از محـدوده   اورزي و غیر کشاورزي) گفته میآبادي به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کش
ي ثبتی یا عرفی مستقل باشد. اگر آبادي در زمان سرشماري، محل سکونت خانوار یا خانوارهـایی   شهرها واقع شده و داراي محدوده

  شود. تلقی می "خالی از سکنه"و در غیر این صورت،  "داري سکنه"باشد، 
  

  جمعیت ساکن در نقاط شهري
هاي بخش، شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی شهرهایی است  منظور از جمعیت ساکن در نقاط شهري در هریک از محدوده

اي  که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر شهر، عبارت است از مجموع تعداد اعضاي همه خانوارهاي معمولی ساکن، مؤسسـه 
  مان سرشماري در آن شهر واقع است.و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در ز

  
  

  جمعیت ساکن در نقاط روستایی
هاي دهستان، بخش، شهرستان، استان یـا کشـور، جمعیـت تمـامی      منظور از جمعیت ساکن در نقاط روستایی در هریک از محدوده

ضاي همه خانوارهاي معمـولی  هایی است که در همان محدوده قرار دارد و جمعیت هر آبادي، عبارت است از مجموع تعداد اع آبادي
  اي و گروهی که اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماري در آن آبادي واقع است. ساکن، مؤسسه

  
  جمعیت غیرساکن

هاي شهرستان، استان یا کشور، جمعیت تمامی خانوارهاي معمـولی غیـر سـاکنی     منظور از جمعیت غیر ساکن در هریک از محدوده
  اند. سرشماري شدهاست که در همان محدوده 
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  هاي به کار رفته در این نشریه شاخص
  

  نسبت جنسی
نسبت جنسی عبارت است از نسبت تعداد مردان به زنان یا زنان به مردان که معموالً به صورت درصد بیان می شود. در این نشریه، 

  نسبت تعداد مردان به زنان ارائه شده است.

100×=
F
Mنسبت جنسی  

  تعداد زنان است. Fتعداد مردان و  Mکه در آن، 
  جمعیت ساالنه رشد متوسط
  :است شده محاسبه زیر رابطه از استفاده با جمعیت ساالنه رشد متوسط

  

     0

 1 100  
 :رابطه این در

  جمعیت ابتداي دوره:     0  جمعیت انتهاي دوره:     
r   :متوسط رشد ساالنه جمعیت  
n  :می باشد. سال برحسب دوره انتهاي و ابتدا بین زمانی فاصله  
  
 خانوار بعد
 .شود می حاصل کل خانوار تعداد به جمعیت تعداد تقسیم از و خانوار در افراد تعداد متوسط از است عبارت خانوار بعد

= بعد خانوار جمعیت
  تعداد خانوار

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

  

تراکم نسبی جمعیت = جمعیت
  مساحت

  
  شهرنشینی میزان
  .کل جمعیت به شهري نقاط در ساکن جمعیت تعداد نسبت از است عبارت
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میزان شهر نشینی = جمعیت ساکن در نقاط شهري
× جمعیت کل 100 

  
  اینترنت نفوذ ضریب

مجموع  به اند کرده اینترنت استفاده از بار یک شخصاً حداقل سرشماري از ماه قبل 12 در که است عبارت است از درصد افرادي 
 .سنی گروه همان در افراد
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  گزیده یافته ها

v استان تهران  

درصـد کـل    2/16که این تعـداد معـادل    نفر بوده است  12,183,391، جمعیت استان تهران1390در آبان ماه 
درصـد در نقـاط روسـتایی     2/7درصد در نقـاط شـهري و    8/92 جمعیت استانکل از جمعیت کشور می باشد. 

نفـر   6,137,993نفر جمعیت استان،  12,183,391از غیر ساکن ناچیز است)  تعداد جمعیت(.اندسکونت داشته 
به دست می آید. به عبارت دیگر ، در  102نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر   6,045,398مرد و  

و در نقـاط روسـتایی    101نسبت جنسی در نقـاط شـهري    مرد وجود داشته است. 102نفر زن،  100مقابل هر 
   بوده است. 115
 کـاهش داشـته اسـت.     1385سـال   نسبت به 1390خانوار(متوسط تعداد افراد خانوار) استان تهران در سال بعد 

شهري  نقاطبعد خانوار در  کاهش یافته است. 1390در سال 26/3 رقم به 1385در سال  58/3 از رقمبعد خانوار 
 1390در سـال   23/3بـه   1385در سال  55/3شهري بعد خانوار از  نقاطو روستایی نیز کاهش داشته است. در 

  ت.کاهش یافته اس 1390در سال  73/3به  85در سال  06/4نیز از روستایی نقاط رسیده است. بعد خانوار 
 1390درصـد در سـال    8/92به  1385درصد در سال  8/91میزان شهرنشینی استان با افزایش مواجه بوده و از 

  .است رسیده
  نفر در کیلومتر مربع ، متراکم ترین استان کشور می باشد. 890تراکم  استان تهران با

 سـاله و  64تـا   15درصد در گـروه سـنی    9/73ساله،  15درصد در گروه سنی کمتر از  9/19از جمعیت استان 

  ساله و بیشتر قرار داشته اند. 65درصد در گروه سنی  1/6 
 بیشترین آنان که، اتباع خارجی تشکیل داده انددرصد از کل جمعیت استان تهران را  5/4 حدود 1390در سال 

  .داده انددر استان تهران را تشکیل می  ساکناز کل اتباع خارجی درصد  6/96اتباع افغانی  بوده اند.اتباع افغانی 
 ، داشـته انـد  نفـره بیشـترین سـهم را     4نفـره و   3درمیان خانوارهاي معمولی و گروهی استان تهران خانوارهاي 

نفره تشکیل  4درصد آن را خانوارهاي  46/27نفره و  3درصد از کل خانوارها را، خانوارهاي  86/28به طوري که 
  .داده اند
متر مربع بوده کـه   4/85برابر  1390زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی استان تهران در سال مساحت متوسط 

و براي  8/85این شاخص براي نقاط شهري استان تهران  می باشد. )9/98کمتر از رقم نظیر آن براي کل کشور (
نقـاط   بـراي  مترمربـع  1/102مترمربع می باشد، که هر دو مورد کمتر از ارقام کل کشـور (  3/79نقاط روستایی 

  نقاط روستایی) می باشد.براي  مترمربع  5/89شهري و 
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درصد بوده که بیشـتر از سـهم    7/19سهم واحد هاي مسکونی خالی از کل واحد هاي مسکونی خالی کل کشور 
  درصدي جمعیت استان تهران از کل کشور می باشد. 2/16

 2/16درصد بوده که بسیار بیشـتر از سـهم    8/24سهم تعداد کاربران اینترنت استان تهران از کل کاربران کشور 
  شـتر از کشـور  ضریب نفوذ اینترنت براي مقاطع سنی مختلف در اسـتان تهـران بی   درصدي جمعیت استان است.

  می باشد. 6/16و براي کل کشور  9/24ساله و باالتر این ضریب براي استان تهران  6می باشد. براي افراد  
  

v شهرستان هاي استان تهران 

 .داشته استجمعیت درصد رشد  44/1به طور متوسط ساالنه  1390تا  1385استان تهران در فاصله سال هاي 
درصد بیشـترین رشـد را داشـته     23/5 جمعیت ساالنه متوسط در بین شهرستان هاي استان، رباط کریم با رشد
 ،مواجه بـوده اسـت   1390تا  1385در طی سال هاي  جمعیت است. همچنین شهرستان فیروزکوه با رشد منفی

  درصد را به خود اختصاص داده است. 29/0که در این سال ها رشد منفی  به طوري
و کمترین  75/3االترین رقم بعد خانوار در میان شهرستان هاي استان تهران مربوط به شهرستان ورامین با رقم ب

بوده است. به استثناي نقاط روستایی شهرسـتان ورامـین کـه در     10/3با رقم  شمیراناتآن متعلق به شهرستان 
لیه نقاط شهري و روستایی شهرستان هاي با افزایش بعد خانوار مواجه بوده است، ک 1385نسبت به  1390سال 

  کاهش بعد خانوار داشته اند. 1385نسبت به سال  1390استان تهران در سال 
ــران بــا        ــاي اســتان، شهرســتان ته ــین شهرســتان ه ــترین میــزان شهرنشــینی و     4/99در ب درصــد بیش

  )1390سال (براساس محدوده .درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته اند 3/31با  ريشهرستان 
بیشـترین   درصد، 99/7با رقم  در بین شهرهاي استان تهران، شهر پردیس، 1390تا  1385در فاصله سال هاي 

 متوسـط  دارايآبسرد و آبعلـی   ،کیالن  ،را داشته است. همچنین شهرهاي ارجمند  جمعیت نهرشد ساالمتوسط 
   اند. بوده نه منفیرشد جمعیت ساال

 
 



مرز استان 

مرز شهرستان 

س : 1:1000000
مقيا

ت كشور 
وزار

استاندارى تهران 
ت برنامه ريزى 

معاون
ت 

دفتر آمار و اطالعا

دماوند 

فيروزكوه 

ت 
پاكدش

پيشوا 

ن 
ورامي

رى 

ط كريم 
ربا

مالرد 

ت 
شميرانا

تهران 
س 

قد

شهريار 
اسالمشهر 

بهارستان 

استان سمنان 

استان قم 

استان مركزى 

استان مازندران 
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  ) 1(1385 و 1390هاي  نس و وضع سکونت در سالجمعیت بر حسب ج - 1جدول 

1385 1390 
 جمعیت

تهران استان کل کشور  استان تهران کل کشور 

...................................................................................  کل  12183391 75149669 11345331 70495782

.......................................................................................  مرد           6137993 37905669 5831377 35866362

.....................................................................................   زن            6045398 37244000 5513954 34629420

....................................................................  نقاط شهري  11305832 53646661 10553181 48259964

.......................................................................................  مرد           5669138 27023638 5409568 24576442

.....................................................................................   زن            5636694 26623023 5143613 23683522

................................................................  نقاط روستایی  877437 21446783 792108 22131101

.......................................................................................  مرد           468754 10853217 421767 11236855

.....................................................................................   زن            408683 10593566 370341 10894246

.......................................................................  غیر ساکن  122 56225 42 104717

.......................................................................................  مرد           101 28814 42 53065

.....................................................................................   زن            21 27411 0  51652
 

شده است.  همانند سازي 90بر اساس محدوده سال  1385جمعیت براي سال  )1(  
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بر حسب وضع سکونت (درصد) 1390در سال  توریع نسبی جمعیت – 1 نمودار  

 

 

 

)1(1385و 1390هاي  میزان شهرنشینی درسال بعد خانوار و ،نسبت جنسی – 2جدول   
1385 1390 

 شرح
تهران استان کل کشور  استان تهران کل کشور 

................................................................  نسبت جنسی 102 102 106 104

................................................................  نقاط شهري           101 102 105 104

................................................................  نقاط روستایی           115 102 114 103

4/03 58/3  3/55 26/3 ................................................................  بعد خانوار 

89/3  55/3  48/3  23/3 ................................................................  نقاط شهري           

36/4  06/4  73/3  73/3 ................................................................  نقاط روستایی           

................................   (درصد) میزان شهرنشینی 92/8 71/4 93 68/5
محاسبه شده است.  90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  )1(  

 

نقاط شهري 
درصد 92/8

نقاط روستایی و 
  7/2غیر ساکن 
درصد
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)1(1390تا   1385هاي  فاصله سالساالنه بر حسب وضع سکونت در  رشد متوسط – 3جدول   

ساالنه رشد متوسط استان تهران کل کشور  

    ...................................................................................  کل  1/44 1/29

    ........................................................................  نقاط شهري           1/65 2/14

    ...................................................................  نقاط روستایی            1/10- 0/63-
بدون در نظر گرفتن استان  1390و1385متوسط رشد ساالنه در نقاط شهري و روستایی بر حسب وضعیت موجود در سالهاي  )1(

  البرز و بدون همانند سازي درج شده است.
 

(نفر در کیلومتر مربع) 1385و1390هاي  تراکم نسبی جمعیت در سال -4جدول   

 شرح استان تهران کل کشور

    .................................................  مساحت(کیلومتر مربع)  13692 1628771

    .............................................................  1390تراکم سال            890 46

    ............................................................  1385تراکم سال             829 43
 

1385 و1390در سال هاي  توزیع سنی جمعیت بر حسب گروههاي عمده سنی -5جدول   

1385 1390 
 شرح

تهران استان کل کشور  استان تهران کل کشور 

................................................................  ساله 0-14 19/9 23/4 21/2 25/1

................................................................  ساله64- 15 73/9 70/9 73/7 69/7

..........................................................   ساله و بیشتر65 6/1 5/7 5/1 5/2
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1390در سال  به تفکیک تابعیت جمعیت استان تهران -6جدول   

 تابعیت مرد و زن مرد زن

................................................................................  جمع  12183391 6137993 6045398

.....................................................................................  ایران           11635154 5841665 5793489

...........................................................................  افغانستان            463190 251357 211833

....................................................................................  عراق            8948 4963 3985

.............................................................................  پاکستان            2549 1513 1036

....................................................................................  ترکیه           471 275 196

......................................................................  سایر کشورها           4282 2286 1996

........................................................................  اظهار نشده            68797 35934 32863
 

1390گروهی برحسب تعداد افراد در سال توزیع نسبی خانوارهاي معمولی و  -7جدول   

خانوار تعداد افراد استان تهران کل کشور  

    ...............................................................................  جمع   100 100

    .....................................................................................  نفر1           9/15 7/14

    ....................................................................................  نفر2            20/22 18/43

    .....................................................................................  نفر3           28/86 27/11

    .....................................................................................  نفر4           27/46 26/34

    ......................................................................  نفر و بیشتر5           14/32 20/97
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1390در سال  متوسط مساحت زیربناي واحدهاي مسکونی معمولی -8جدول   

 متوسط مساحت زیربنا استان تهران کل کشور

9/98  4/85     .................................................................................  کل   

1/102  8/85     ..................................................................................  شهري           

5/89  3/79     ..............................................................................  روستایی           
 

 

  

1390در سال استان تهران از کل کشور واحدهاي خالی مسکونی  سهم - 9جدول   

تهراناستان  کل کشور  توزیع واحدهاي خالی مسکونی 

    ..............................................................................  تعداد   327163 1663412

100 7/19     ...................................................................................  درصد           
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1390در سال و سهم نسبی استان تهران تعداد کاربران اینترنت - 10جدول   

 تعداد کاربران اینترنت استان تهران کل کشور

    .............................................................................  تعداد   2783595 11221810

100 8/24     ....................................................................................  درصد           
 

  

 

1390در سال هاي سنی  گروهضریب نفوذ اینترنت به تفکیک  -11جدول   

  شرح استان تهران کل کشور

    .....................  باالتر و سال6 براي افراد اینترنت نفوذ 24/9 16/6
    ....................  باالتر و سال10 براي افراد اینترنت نفوذ 26 17/5
    .....................  سال 24 تا 15 براي افراد اینترنت نفوذ 40/9 29/1
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)1(1385و1390شهرستان در سال هاي  به تفکیکجمعیت و خانوار بر حسب جنس و وضع سکونت  -12جدول   

 جمعیت  مرد زن خانوار  جمعیت  مرد زن خانوار   شرح  1390  1385

 ...............استان تهران 12183391 6137993 6045398 3732190 11345331 5831377 5513954 3167999

 .......نقاط شهري..................  11305832 5669138 5636694 3496892 10553181 5409568 5143613 2972668

 ...........نقاط روستایی...........  877437 468754 408683 235193 792108 421767 370341 195311

 .............غیر ساکن................. 122 101 21 105 42 42 0 20

 ..اسالمشهرشهرستان  485688 247538 238150 139412 448864 232162 216702 114029

 ...........نقاط شهري..............  435401 221568 213833 125867 399627 206334 193293 102097

 ...........نقاط روستایی...........  50287 25970 24317 13545 49237 25828 23409 11932

 .............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 ...بهارستانشهرستان  523636 269813 253823 143517 462737 240374 222363 111948

 ................نقاط شهري.........  473310 243757 229553 129991 421979 219093 202886 102294

 ...........نقاط روستایی...........  50309 26044 24265 13517 40758 21281 19477 9654

 .............غیر ساکن................. 17 12 5 9 0 0 0 0

 ....پاکدشتشهرستان  291397 149794 141603 81429 241816 126158 115658 61075

 ........................نقاط شهري.  233259 119463 113796 65574 184121 95411 88710 46453

 ...........نقاط روستایی...........  58138 30331 27807 15855 57693 30745 26948 14620

 .............غیر ساکن................. 0 0 0 0 2 2 0 2

 .........پیشواشهرستان  75454 38355 37099 20642 70444 36203 34241 17300

 ................نقاط شهري.........  47253 23734 23519 13352 41880 21413 20467 10742

 ...........نقاط روستایی...........  28201 14621 13580 7290 28564 14790 13774 6558

 .............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

شده است.  همانندسازي 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  و خانوار جمعیت )1(  
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ادامه -)1(1385و1390در سال هاي شهرستان  به تفکیکجمعیت و خانوار بر حسب جنس و وضع سکونت  -12جدول   

 جمعیت  مرد زن خانوار  جمعیت  مرد زن خانوار   شرح  1390  1385

 .....)2(شهرستان تهران 8293140 4130915 4162225 2638210 7979070 4079528 3899542 2314727

 .........نقاط شهري..................  8244759 4105693 4139066 2624511 7933079 4054262 3878817 2302792

 ............نقاط روستایی...........  48374 25216 23158 13692 45951 25226 20725 11917

 ...............غیر ساکن................. 7 6 1 7 40 40 0 18

 .........شهرستان دماوند 100690 52545 48145 30098 98053 51358 46695 27441

 .........نقاط شهري..................  73497 37319 36178 22191 72398 37629 34769 20068

 ............نقاط روستایی...........  27192 15225 11967 7906 25655 13729 11926 7373

 ...............غیر ساکن................. 1 1 0 1 0 0 0 0

 .........)2(شهرستان ري 319305 167303 152002 85459 295151 156715 138436 71130

 .........نقاط شهري..................  100045 52756 47289 26101 82895 43719 39176 19661

 ............نقاط روستایی...........  219260 114547 104713 59358 212256 112996 99260 51469

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 ...کریم شهرستان رباط 195917 101357 94560 54913 151849 81222 70627 37528

 .........نقاط شهري..................  105032 53447 51585 29863 86871 44777 42094 22455

 ............نقاط روستایی...........  90885 47910 42975 25050 64978 36445 28533 15073

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 ....شهرستان شمیرانات 44061 23019 21042 14234 38311 20847 17464 11194

 .........نقاط شهري..................  23700 12231 11469 7542 22498 12171 10327 6671

 ............نقاط روستایی...........  20361 10788 9573 6692 15813 8676 7137 4523

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

.شده است همانندسازي 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  و خانوار جمعیت )1(  

  دو نقطه شهري(ري و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده است. )2(



استان تهران - 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن  کلی گزیده نتایج  
 

 

18 

ادامه -)1(1385و1390در سال هاي شهرستان  به تفکیکجمعیت و خانوار بر حسب جنس و وضع سکونت  -12جدول   

 جمعیت  مرد زن خانوار  جمعیت  مرد زن خانوار   شرح  1390  1385

 .........شهریارشهرستان  624440 318659 305781 178820 509441 263901 245540 132490

 .........نقاط شهري..................  539042 274630 264412 155334 426417 220509 205908 111627

 ............نقاط روستایی...........  85398 44029 41369 23486 83024 43392 39632 20863

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 .....فیروزکوهشهرستان  38712 19200 19512 11838 39284 20072 19212 10435

 .........نقاط شهري..................  21485 10465 11020 5869 18843 9295 9548 4822

 ............نقاط روستایی...........  17227 8735 8492 5969 20441 10777 9664 5613

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 ............قدسشهرستان  290663 148613 142050 85178 238009 123607 114402 62367

 .........نقاط شهري..................  283517 144911 138606 83035 230147 119377 110770 60338

 ............نقاط روستایی...........  7146 3702 3444 2143 7862 4230 3632 2029

 ...............غیر ساکن................. 0 0 0 0 0 0 0 0

 ............مالردشهرستان  373994 191025 182969 108238 299914 155132 144782 79044

 .........نقاط شهري..................  310050 157895 152155 90789 244600 126063 118537 65368

 ............نقاط روستایی...........  63861 33056 30805 17372 55314 29069 26245 13676

 ...............غیر ساکن................. 83 74 9 77 0 0 0 0

 .........ورامینشهرستان  526294 279857 246437 140202 472388 244098 228290 117291

 .........نقاط شهري..................  415482 211269 204213 116873 387826 199515 188311 97280

 ............نقاط روستایی...........  110798 68580 42218 23318 84562 44583 39979 20011

 ...............غیر ساکن................. 14 8 6 11 0 0 0 0

شده است. همانندسازي 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  و خانوار جمعیت )1(  
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1390تا  )1(1385 هاي در سال حسب وضع سکونتبر بعد خانوار و نسبت جنسی - 13جدول   

 شرح بعد خانوار جنسینسبت 
1385 1390 1385 1390  
 ..................................................................................................استان تهران 3/26 3/58 102 106

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/23 3/55 101 105

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/73 4/06 115 114

 .....................................................................................شهرستان اسالمشهر 3/48 3/94 104 107

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/46 3/91 104 107

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/71 4/13 107 110

 ......................................................................................شهرستان بهارستان 3/65 4/13 106 108

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/64 4/13 106 108

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/72 4/22 107 109

 .......................................................................................شهرستان پاکدشت 3/58 3/96 106 109

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/56 3/96 105 108

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/67 3/95 109 114

 ............................................................................................شهرستان پیشوا 3/66 4/07 103 106

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/54 3/90 101 105

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/87 4/36 108 107

 ......................................................................................)2(شهرستان تهران 3/14 3/45 99 105

 ...........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/14 3/44 99 105

 .......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/53 3/86 109 122
 

محاسبه شده است. 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  بعد خانوار و نسبت جنسی و متوسط رشد ساالنه )1(  

و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده است.دو نقطه شهري(ري  )2(  
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ادامه- 1390تا ) 1(1385برحسب وضع سکونت درسال هاي بعد خانوارو نسبت جنسی  - 13جدول   

 شرح بعد خانوار نسبت جنسی
1385 1390 1385 1390  

 ........................................................................................دماوندشهرستان  3/35 3/57 109 110

 ........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/31 3/61 103 108

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 3/44 3/48 127 115

 .........................................................................................)2(ريشهرستان  3/74 4/15 110 113

 ........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/83 4/22 112 112

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 3/69 4/12 109 114

 ...................................................................................کریم رباطشهرستان  3/57 4/05 107 115

 ........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/52 3/87 104 106

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 3/63 4/31 111 128

 ...................................................................................شمیراناتشهرستان  3/10 3/42 109 119

 ........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/14 3/37 107 118

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 3/04 3/50 113 122

 .......................................................................................شهریارشهرستان  3/49 3/85 104 107

 ........................................................................................................................نقاط شهري................ 3/47 3/82 104 107

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 3/64 3/98 106 109

 ....................................................................................فیروزکوهشهرستان  3/27 3/76 98 104

 ....................................................................................................................نقاط شهري.................... 3/66 3/91 95 97

 ....................................................................................................................................نقاط روستایی 2/89 3/64 103 112
 

محاسبه شده است.  90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  بعد خانوار و نسبت جنسی و متوسط رشد ساالنه )1(  

  تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده است.دو نقطه شهري(ري و  )2(
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ادامه - 1390تا ) 1(1385برحسب وضع سکونت درسال هاي بعد خانوارو نسبت جنسی  - 13جدول   

 شرح بعد خانوار نسبت جنسی
1385 1390 1385 1390  
 ............................................................................................قدسشهرستان  3/41 3/82 105 108

 .....................................................................نقاط شهري..................................................................... 3/41 3/81 105 108

 ......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/33 3/87 107 116

 ............................................................................................مالردشهرستان  3/46 3/79 104 107

 .....................................................................نقاط شهري..................................................................... 3/42 3/74 104 106

 ......................................................................................................................................نقاط روستایی 3/68 4/04 107 111

 .........................................................................................ورامینشهرستان  3/75 4/03 114 107

 .....................................................................نقاط شهري..................................................................... 3/55 3/99 103 106

 ......................................................................................................................................نقاط روستایی 4/75 4/23 162 112
 

محاسبه شده است.  90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  بعد خانوار و نسبت جنسی و متوسط رشد ساالنه )1(  
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)3(1390تا ) 1(1385و متوسط رشد ساالنه  جمعیت برحسب وضع سکونت در سال هاي  جمعیت - 14جدول   

 شرح جمعیت 1390تا  1385رشد ساالنه از متوسط 
1385  1390 

 .............................................................استان تهران 12183391 11345331 1/44

 ............................................................................نقاط شهري............ 11305832 10553181 1/39

 ....................................................................................نقاط روستایی 877437 792108 2/07

 ...............................................شهرستان اسالمشهر 485688 448864 1/59

 ............................................................................نقاط شهري............ 435401 399627 1/73

 ....................................................................................نقاط روستایی 50287 49237 0/42

 ................................................شهرستان بهارستان 523636 462737 2/50

 ............................................................................نقاط شهري............ 473310 421979 2/32

 ....................................................................................نقاط روستایی 50309 40758 4/30

 ..................................................شهرستان پاکدشت 291397 241816 3/80

 ............................................................................نقاط شهري............ 233259 184121 4/84

 ....................................................................................نقاط روستایی 58138 57693 0/15

 ......................................................پیشواشهرستان  75454 70444 1/38

 ............................................................................نقاط شهري............ 47253 41880 2/44

 ....................................................................................نقاط روستایی 28201 28564 0/26-

 ...................................................)2(شهرستان تهران 8293140 7979070 0/78

 ............................................................................نقاط شهري............ 8244759 7933079 0/77

 ....................................................................................نقاط روستایی 48374 45951 1/03
 

شده است.  سازيهمانند  90بر اساس محدوده سال  1385جمعیت براي سال  )1(  
استدو نقطه شهري(ري و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده  )2(   
شهري و  ارقام نقاط جمع است، نشده داده مستقل طور به ساکن غیر جمعیت اطالعات وشده  روستایی ارائه شهري و نقاط تفکیک نقاط به در این جدول اطالعات)3(

 غیرساکن است. جمعیت به مربوط اختالف این که بود نخواهد برابر کل جمعیت به مربوط رقم با در شهرستان هایی که جمعیت غیر ساکن دارند روستایی
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ادامه-)3(1390تا ) 1(1385برحسب وضع سکونت درسال هاي  جمعیت و متوسط رشد ساالنه جمعیت - 14جدول   

 شرح جمعیت 1390تا  1385رشد ساالنه از متوسط 
1385 1390 

 ......................................................دماوندشهرستان  100690 98053 0/53

 ............................................................................نقاط شهري............ 73497 72398 0/30

 ....................................................................................نقاط روستایی 27192 25655 1/17

 ........................................................)2(ريشهرستان  319305 295151 1/59

 ............................................................................نقاط شهري............ 100045 82895 3/83

 ....................................................................................نقاط روستایی 219260 212256 0/65

 ................................................کریم رباطشهرستان  195917 151849 5/23

 ............................................................................نقاط شهري............ 105032 86871 3/87

 ....................................................................................نقاط روستایی 90885 64978 6/94

 .................................................شمیراناتشهرستان  44061 38311 2/84

 ............................................................................نقاط شهري............ 23700 22498 1/05

 ....................................................................................نقاط روستایی 20361 15813 5/19

 ....................................................شهریارشهرستان  624440 509441 4/15

 ............................................................................نقاط شهري............ 539042 426417 4/80

 ....................................................................................نقاط روستایی 85398 83024 0/57

 .................................................فیروزکوهشهرستان  38712 39284 0/29-

 ............................................................................نقاط شهري............ 21485 18843 2/66

 ....................................................................................نقاط روستایی 17227 20441 3/36-
 

   شده است.  سازيهمانند  90بر اساس محدوده سال  1385جمعیت براي سال  )1(
استدو نقطه شهري(ري و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده  )2(   
شهري و  ارقام نقاط جمع است، نشده داده مستقل طور به ساکن غیر جمعیت اطالعات وشده  روستایی ارائه شهري و نقاط تفکیک نقاط به در این جدول اطالعات)3(

 غیرساکن است. جمعیت به مربوط اختالف این که بود نخواهد برابر کل جمعیت به مربوط رقم با در شهرستان هایی که جمعیت غیر ساکن دارند روستایی
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ادامه -)3(1390تا ) 1(1385برحسب وضع سکونت درسال هاي  جمعیت و متوسط رشد ساالنه جمعیت - 14جدول   

 شرح جمعیت 1390تا  1385ساالنه از رشد متوسط 
1385 1390 

 .......................................................قدسشهرستان  290663 238009 4/08

 ............................................................................نقاط شهري............ 283517 230147 4/26

 ....................................................................................نقاط روستایی 7146 7862 1/89-

 .......................................................مالردشهرستان  373994 299914 4/51

 ............................................................................نقاط شهري............ 310050 244600 4/86

 ....................................................................................نقاط روستایی 63861 55314 2/92

 .....................................................ورامینشهرستان  526294 472388 2/18

 ............................................................................نقاط شهري............ 415482 387826 1/39

 ....................................................................................نقاط روستایی 110798 84562 5/55
 

شده است.  سازيهمانند  90بر اساس محدوده سال  1385جمعیت براي سال  )1(  
شهري و  ارقام نقاط جمع است، نشده داده مستقل طور به ساکن غیر جمعیت اطالعات وشده  روستایی ارائه شهري و نقاط تفکیک نقاط به در این جدول اطالعات)3(

 غیرساکن است. جمعیت به مربوط اختالف این که بود نخواهد برابر کل جمعیت به مربوط رقم با در شهرستان هایی که جمعیت غیر ساکن دارند روستایی
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1385سالهاي   1390تا  1385   سالهاي شهرستان هاي استان تهران در فاصله 

استان تهران

شهرستان هاي استان تهران در فاصله 

استان تهران - 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

شهرستان هاي استان تهران در فاصله 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

شهرستان هاي استان تهران در فاصله جمعیت 

سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

جمعیت نه متوسط رشد ساال

سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

متوسط رشد ساال

سرشماري عمومی نفوس و مسکن  کلی گزیده نتایج

متوسط رشد ساال -2نمودار

 گزیده نتایج

نمودار
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  (درصد)) 1(1385 و1390در سال هاي شهرستان  به تفکیکمیزان شهر نشینی  - 15جدول 

 نام شهرستان 1390 )1(1385

  ....................................................................................................................کل 92/8 93/0

 .....................................................................................................................................اسالمشهر         89/6 89/0

.........       .............................................................................................................................بهارستان         90/4 91/2

 .......................................................................................................................................پاکدشت         80/0 76/1

 .............................................................................................................................................پیشوا         62/6 59/5

 ......................................................................................................................................)2(تهران         99/4 99/4

 ...........................................................................................................................................دماوند         73/0 73/8

 ...........................................................................................................................................)2(ري         31/3 28/1

 ....................................................................................................................................کریم رباط         53/6 57/2

 .....................................................................................................................................شمیرانات         53/8 58/7

 ..........................................................................................................................................شهریار         86/3 83/7

 .......................................................................................................................................فیروزکوه         55/5 48/0

 .............................................................................................................................................قدس         97/5 96/7

 .............................................................................................................................................مالرد         82/9 81/6

 ..........................................................................................................................................ورامین         78/9 82/1

محاسبه شده است.  90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  میزان شهرنشینی1 )1(  

  دو نقطه شهري(ري و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده است.1 )2(
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شهرهاي استان تهران )1(1385و1390در سال هاي  جمعیترشد ساالنه  متوسطو خانوارجمعیت،  -16جدول  

متوسط 
 رشد ساالنه
  از  جمعیت

 90تا 85

1385  1390  
  تعداد نام شهر

 خانوار

  تعداد جمعیت
 خانوار

 جمعیت

 کل مرد زن کل مرد زن

.......................)2(تهران 8154051 4059301 4094750 2597731 7864682 4018057 3846625 2283894 0/73
..........................بومهن 53451 27470 25981 15729 43023 22717 20306 11669 4/44 ..........

........................پردیس 37257 18922 18335 11051 25374 13488 11886 7229 7/99 ...

..........................دماوند 37315 18858 18457 11455 36708 18889 17819 10287 0/33 ...
....... 

..........................کیالن 2981 1544 1437 902 3263 1674 1589 916 1/79-
........ 

...........................آبسرد 9202 4779 4423 2441 9954 5324 4630 2442 1/56-
.........................رودهن 21477 10807 10670 6627 19832 10304 9528 5695 1/61 ..........
. 

............................آبعلی 2522 1331 1191 766 2641 1438 1203 728 0/92-
 ...................حسن آباد 27859 14533 13326 7415 20471 10718 9753 4996 6/36 ....

.......................باقرشهر 59091 30361 28730 15761 52604 27465 25139 12480 2/35
......................کهریزك 13095 7862 5233 2925 9820 5536 4284 2185 5/93 .....

.............................فشم 7994 4153 3841 2509 7030 3815 3215 2023 2/60 .

.........................لواسان 15706 8078 7628 5033 15468 8356 7112 4648 0/31 .

 .......................جوادآباد 4903 2517 2386 1220 4824 2519 2305 1107 0/33 .

 .........................ورامین 218991 111074 107917 62884 208996 107014 101982 53657 0/94

.........................قرچک 191588 97678 93910 52769 174006 89982 84024 42516 1/94
.........................شهریار 249473 126246 123227 75014 189421 97465 91956 51834 5/66 .
 .......................صباشهر 47123 24187 22936 12674 44292 23002 21290 10862 1/25 .

........................وحیدیه 28405 14483 13922 7671 24904 12902 12002 6134 2/67
شده است. همانند سازي 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  و خانوار جمعیت1 )1( .  

  دو نقطه شهري(ري و تجریش) جزء محدوده شهر تهران منظور شده است.1 )2(
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ادامه - شهرهاي استان تهران )1(1385و1390در سال هاي  ومتوسط رشد ساالنه جمعیتو  خانوار ،جمعیت  -16جدول  

متوسط 
رشد ساالنه 

از جمعیت 
 90تا 85

1385  1390  
  تعداد نام شهر

 خانوار

  تعداد جمعیت
 خانوار

 جمعیت

 کل مرد زن کل مرد زن

................شاهدشهر.... 20865 10730 10135 5694 18855 9716 9139 4599 2/05
............فردوسیه.......... 24508 12536 11972 6940 20863 10826 10037 5436 3/27 ..
...........باغستان............ 71861 37161 34700 19306 52463 27410 25053 12814 6/49 .
..............اندیشه........... 96807 49287 47520 28035 75619 39188 36431 19948 5/06 .....

.............چهاردانگه...... 46299 23488 22811 13380 42238 22082 20156 10793 1/85 ....
............اسالمشهر........ 389102 198080 191022 112487 357389 184252 173137 91304 1/71 ........

 ............رباط کریم....... 78097 39531 38566 22742 63069 32427 30642 16691 4/37 ...........

...........نصیرآباد........... 26935 13916 13019 7121 23802 12350 11452 5764 2/50
 ...........شریف آباد....... 12332 6292 6040 3384 8894 4620 4274 2253 6/75 ...

 ...........فرون آباد......... 14437 7357 7080 3933 12643 6573 6070 3028 2/69

.........پاکدشت............. 206490 105814 100676 58257 162584 84218 78366 41172 4/90
... 

.........ارجمند............... 1114 547 567 385 1700 904 796 476 8/11-
..............فیروزکوه....... 20371 9918 10453 5484 17143 8391 8752 4346 3/51 .

 .............قدس............... 283517 144911 138606 83035 230147 119377 110770 60338 4/26 .....

............مالرد................ 290817 147954 142863 85445 228713 117722 110991 61310 4/92
............صفادشت......... 19233 9941 9292 5344 15887 8341 7546 4058 3/90 ....

...........پیشوا................ 47253 23734 23519 13352 41880 21413 20467 10742 2/44 .......
..............گلستان.......... 259480 133531 125949 72096 231905 120543 111362 57218 2/27 ........
 ..............آباد......صالح  56356 29279 27077 15417 54228 28168 26060 13455 0/77 ........

 ............نسیم شهر....... 157474 80947 76527 42478 135846 70382 65464 31621 3/00

شده است.  همانند سازي 90بر اساس محدوده سال  1385براي سال  و خانوار جمعیت1)1(  



طبقه بندى جمعيتى نقاط شهرى 


