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مقدمه

 بازار، گـــزارش صنعت برنامه هـــا و بازی های 
موبایـــل ایـــران در ســـال ۱۳۹۹ را بـــا هدف 
ساختن تصویر روشن تر از صنعت برنامه ها 

و بازی های موبایلی تدوین کرده است. 
بر اساس این گـــــزارش در انتـــــهای ســـــال 
۱۳۹۹، بـــازار به عنوان بســـتر توزیع و پخش 
برنامه، بـــازی و ویدیو، بیـــش از ۴۴ میلیون 

نصب فعال داشته است. 
کاربران بازار در طول یک سال ۱٫۶ میلیارد بار 
برنامه و بازی دانلود یا بروزرســانی کرده اند. 
بیش از ٢٨٠ میلیارد تومـــــان درآمــد نصیب 
توســـعه دهنده های بازی و برنامه شده که 
در مقایسه با سال ۱۳۹۸، ۴۸ درصد افزایش 

داشته است.
بـازار در کنـار انتشار این گــزارش، با راه اندازی 
شــــــاخص های  بـــازار»  «بینش  وب ســـایت 
صنعـــت و رونـــد تغییـــر آن را بـــرای تمـــام 
در  موبایلی  برنامه هـــای  صنعـــت  بازیگران 
دســـترس قرار داده تـــا بتوانند بـــا آگاهی 
گذشـــته  از  بهتـــر  شـــناخت  و  عمیق تـــر 
تصمیمـــات درســـت تری برای دســـتیابی به 

آینده ای روشن تر بگیرند.



بازار در یک نگاه 
بازار در سال ١٣٩٩

نصب فعال و کاربر ثبت نامی بازار
درآمد توسعه دهندگان

توزیع درآمد توسعه دهندگان در کشور
تعداد تراکنش موفق

توزیع خریداران در کشور
روند نصب و برورزرسانی برنامه و بازی

تعداد و روند ماهانه ی جستجو
عبارت و برندهای پرجستجو در بازار

توزیع درآمد توسعه دهندگان برنامه در کشور
٣٠ هزار برنامه ی فعال فروشنده 

سهم برنامه های فروشنده از کل برنامه های هر دسته
نقشه ی رقابت برنامه ها در صنعت محصوالت دیجیتال 
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توزیع خریداران برنامه ها در کشور
درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از برنامه ها

بیشترین و کمترین رشد در نصب فعال دسته های برنامه
بیش از ١ میلیارد نصب و بروزرسانی برنامه ها
توزیع درآمد توسعه دهندگان بازی در کشور

۶۷۰۰ بازی فعال فروشنده 
سهم بازی های فروشنده از کل برنامه های هر دسته
نقشه رقابت بازی ها در صنعت محصوالت دیجیتال 

توزیع خریداران بازی در کشور
درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از بازی ها

بیشترین و کمترین رشد در نصب فعال دسته های بازی
بیش از ۶۷۰ میلیون بار نصب و بروزرسانی بازی ها

بینش مرجع داده در صنعت برنامه ها و بازی های موبایلی ایران



بازار در یک نگاه     از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹
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بازار در یک نگاه     از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹
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 هزار عدد 
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بازار در  سال ۱۳۹۹
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۲۸۰٫۵ ۲۰۳٫۷ ۷۶٫۸

۲۱٫۶ ۵٫۵

میلیارد تومان
درآمد توسعه دهندگان

میلیون  عدد
تراکنش موفق

بازار در  سال ۱۳۹۹

۲۷٫۱
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برنامه بازی

برنامه بازی



 نصب فعال و کاربر ثبت نامی بازار
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تعداد نصب فعال۱

در سال ۱۳۹۹ تعداد کل نصب فعال 
بازار به بیش از ۴۴ میلیون رسید. بازار  
در این مدت نســـبت به سال گذشته 

بیش از ۷ درصد رشد داشته است.

تعداد کاربر ثبت نامی۲

در ســـال ۱۳۹۹ بـــا ثبت نام بیــــــش از 
۶٫۷ میلیون کاربر جدید، کل کاربران 
ثبت نامـــی بـــازار از مـــرز  ۵١ میلیـــون 

گذشت.
۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹

١٩

٢٩
۳۶

۴۳
+۵۱

۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹

۳۲

۳۶
۴۰ ۴۱

میلیون۴۴+

میلیون

١. تعداد کاربرانی که در طول دو ماه گذشته از زمان گزارش گیری برنامه ی بازار روی تلفن همراهشان نصب بوده است.
٢. تعداد کاربرانی که در بازار حساِب کاربری ساخته اند. استفاده از امکانات عمومی بازار مثل نصب برنامه و بازی نیازی به ساخت حساب کاربری ندارد.

 



درآمد توسعه دهندگان

سهم توسعه دهندگان
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رشد تعداد تراکنش٪۱۳
نسبت به سال ۹۸

در ســـال ٩٩، درآمد توســـعه دهندگان نسبت به سال 
قبل ۴٨ درصد رشـــد داشته اســـت. از طرفی دیگر سال 
٩٩ را می توان ســـال رشـــد تعـــداد تراکنـــش در صنعت 
محصـــوالت دیجیتـــال نامید؛ بـــه طوری کـــه از کل ۱۱۷ 
میلیون تراکنش موفق انجام شـــده در طول عمر بازار، 
۲۷٫۱ میلیون تراکنش در سال ٩٩ انجام شده است. این 
تعداد تراکنش توســـط ۳/۷۳ میلیـــون خریدار صورت 

گرفته است.

میلیارد تومان۲۸۰٫۵
درآمد توسعه دهندگان

سهم بازی و برنامه از درآمد توسعه دهندگان

٢٨٪ بازی ۷۲٪ برنامه



توزیع درآمد توسعه دهندگان در کشور
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۸۸٪ درصد درآمد کل توسعه دهندگان 
در اختیار توسعه دهندگان استان تهران 
اســـت. اســـتان خراســـان رضوی با ۵٪ در 
جایگاه دوم قرار دارد و سایر استان ها در 

مجموع فقط  ۷٪ درآمد را دارند. 

چهارمحال و بختیاری
خراسان شمالی

قزوین
ایالم

کهکیلویه و بویراحمد
زنجان

بوشهر
اردبیل

همدان
خراسان جنوبی

کرمانشاه
سیستان و بلوچستان

مرکزی
کرمان

یزد
کردستان

لرستان
قم

گلستان
هرمزگان

سمنان
مازندران

خوزستان
آذربایجان شرقی

اصفهان
آذربایجان غربی

فارس
گیالن

البرز
خراسان رضوی

تهران

بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲



 تعداد تراکنش موفق
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میلیون
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تعداد کاربر خریدار در هر سال
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 توزیع خریداران در کشور
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بیش از نیمـــی از خریداران  از ســـه 
اســـتان تهران، آذربایجـــان غربی و 
درصد   ٣٢ هستند.  رضوی  خراسان 
خریـــداران محتـــوای دیجیتـــال در 
خراســـان  هســـتند.  تهران  اســـتان 
شـــمالی کمتریـــن خریـــد محتوای 

دیجیتال را داشته است. 

بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲

خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری

کهگیلویه و بویراحمد
سیستان و بلوچستان

خراسان جنوبی
زنجان

مرکزی
سمنان

کردستان
اردبیل

همدان
بوشهر
قزوین
کرمان

یزد
کرمانشاه

گلستان
خوزستان

قم
هرمزگان

آذربایجان شرقی
لرستان

مازندران
فارس

ایالم
گیالن

البرز
اصفهان

آذربایجان غربی
خراسان رضوی

تهران



  روند نصب و بروزرسانی برنامه و بازی
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روند نصب بازی و برنامه  در سال ۱۳۹۹
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نصب و بروزرسانی در بازار 
در سال ۱۳۹۹

۱۶۲
میلیون بار

نصب و بروزرسانی
در بهمن ماه سال ۱۳۹۹



تعداد جستجوی ماهانه در سال ۱۳۹۹
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جســـتجو در بازار یکـــی از مهم ترین روش هـــای پیدا 
کـــردن برنامـــه و بـــازی دلخواه اســـت. بازار بـــا بهبود 
الگوریتم های جستجو، سعی در بهبود نتایج نمایش 

داده شده به کاربران دارد. 

تعداد و روند ماهانه جستجو
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۲٫۸
میلیارد بار

تعداد کل جستجوی انجام شده 
در بازار  در سال ۱۳۹۹



در این جـــدول عبارت و برند پرجســـتجو در هر ماه نمایش 
داده شده است. جســـتجوی پیام رسان های شناخته شده 

در کنار بازی ویژگی مهم عادت کاربران در جستجو است.

عبارت و برندهای پرجستجو در بازار
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۱

٢

بهمن اسفنددیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

عبارت پرجستجو در سال ۱۳۹۹

برندهای پرجستجو در سال ۱۳۹۹
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بازیبازیبازیبازیبازیبازیبازیبازیبازیبازیبازیبازی

ماشین بازیبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشینبازی ماشین

بازی جدید دخترانهبازی جدید دخترانه

اینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگراماینستاگرامواتساپاینستاگرام

واتساپواتساپواتساپواتساپواتساپواتساپواتساپواتساپواتساپواتساپاینستاگرامواتساپ

بهمن اسفنددیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

«اینستاگرام» و «بازی»
بیشترین جستجوی یک عبارت و برند



توزیع درآمد توسعه دهندگان برنامه  در کشور
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در  توسعه دهندگان  درآمد   ٪۸۹
استان  توســـعه  دهندگان  اختیار 
تهـــران اســـت. اســـتان خراســـان 
رضوی بـــا ۶٪ در جایگاه دوم قرار 
در  توســـــــعه دهندگان  دارد. 
سایر اســـــــتان ها در مجموع ٪۵ 

درآمد کل را دارند. 
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بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲



فروشنده ی جدید

برنامه ی فعال

ریزش
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ســـال ٩٩ در بـــازار، ٣٠ هـــزار برنامه ی 
فروشـــنده فعـــال بوده انـــد. از ایـــن 
فروشـــنده،  برنامه ی   ٣٣٠٠ تعـــداد، 
جدید هستند. ٢٢ هزار برنامه عالوه بر 
ســـال ٩٩ در ســـال ٩٨ نیز فروشـــنده 
بوده و محتوای دیجیتال فروخته اند. 
تعداد برنامه که در ســـال ٩٨ فروش 
داشـــتند و در ســـال ٩٩ دیگر فروش 
نداشـــتند ۸ هـــزار برنامـــه بـــوده که 
نســـبت بـــه ســـال های قبـــل ریزش 

کمتری ثبت شده است.   

ریزش۱

برنامه هایی که در سال های ٩٨ و ٩٩ فروشنده بودند

برنامه هایی که حداقل یک سال غیرفعال بودند

٣٠ هزار برنامه ی فعال فروشنده
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 آمار فروشنده های برنامه در سال ۱۳۹۹

۵٠٠٠

١٠٠٠٠

١۵٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢۵٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣۵٠٠٠

۴٠٠٠٠

۴۰۰۰۰

۳۵۰۰۰

۳۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۵۰۰۰

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹

١. ریزش برنامه: برنامه ای که در سال ٩٨ فروش داشته ولی در سال ٩٩ فروش نداشته است.



این نمـــــودار نشــــــان می دهد که چند درصد از 
برنامه هـــای هر دســـته رایگان هســـتند و چند 
درصد آنها محصوالت دیجیتال دارند. در ســـال 
۱۳۹۹، بیشترین برنامه های رایگان در دسته های 
آب و هـــوا، رفـــــت و آمـــد و خـــــرید بوده اند. در 
دســـته ی آموزش و دسته ی پزشـــکی بیشترین 
روش فروش محتـــوای دیجیتالی از روش درون 

برنامه ای بوده است.

اشتراکفروش برنامهدرون برنامه ایرایگان

آب وهوا

سفر

ابزارها

ورزشی

شبکه های اجتماعی

خرید

مذهبی

عکاسی و ویدیو

شخصی سازی

موسیقی

پزشکی

رفت وآمد

سبک زندگی

کودک

تناسب اندام

آشپزی و رستوران

امور مالی

سرگرمی

آموزش

کتاب ها و مطبوعات
٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰

سهم برنامه های فروشنده از کل برنامه های هر دسته

سهم برنامه های فروشنده از کل برنامه های هر دسته
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قابت برنامه ها در صنعت محصوالت دیجیتال نقشه ی ر

در نمودار حبابی روبـــرو وضعیت رقابت 
دســـته های مختلف برنامه در ســـال ٩٩ 
نمایش داده شـــده اســـت. محور افقی 
مقایســـه نســـبی تعداد خریدار و محور 
تعـــداد  نســـبی  مقایســـه ی  عمـــودی 
فروشنده در هر دسته را نشان می دهد. 
میزان  نشان دهنده ی  حباب  هر  اندازه ی 

تمرکز درآمد در آن دسته است.
منظور از تمرکز درآمد، میزان توزیع درآمد 
بین رقبای مختلف در هر دســـته است. 
تمرکـــز بـــاال به معنـــای توزیـــع نامتوازن 
درآمـــد و تمرکـــز پایین به معنـــای توزیع 
بیـــن رقبای هر دســـته  یکســـان درآمد 

است. 
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خرید

رفت و آمد

موسیقی

آشپزی و رستوران

مذهبی

پزشکی

ابزارها

کتاب 

سبک زندگی

آموزش

امور مالی

شبکه

کودک

تناسب اندام

سرگرمی

سفر

آب و هوا

شخصی سازی

ورزشی

عکاسی و ویدیو
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۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰
تمرکز زیاد تمرکز کم

میزان عرضه،  تقاضا و تمرکز 
درآمد در دسته های مختلف 

برنامه های بازار
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تر
ش

بی
ی 

ده 
شن

رو
ف

تر
کم

ی 
ده 

شن
رو

ف

خریدار کمتر

۱

۲

۱۳

۱۶

۱۹

۹ ۲۰۳
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 توزیع خریداران برنامه در کشور

cafebazaar.irگزارش سال بازار - ١٣٩٩    ۲۰

محتـــوای  خریـــداران  بیشـــترین 
دیجیتالی برنامه در تهران، خراســـان 

رضوی و اصفهان هستند.

کهگیلویه و بویراحمد
خراسان جنوبی

چهارمحال و بختیاری
ایالم

خراسان شمالی
سمنان

زنجان
همدان

اردبیل
بوشهر
مرکزی

کردستان
یزد

لرستان
قزوین

سیستان و بلوچستان
کرمانشاه

قم
هرمزگان

آذربایجان غربی
کرمان
گیالن

گلستان
البرز

آذربایجان شرقی
مازندران

فارس
اصفهان

خوزستان
خراسان رضوی

تهران

بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲



در ســـال ۱۳۹۹، بیشـــتر خریداران، خریدهای 
خود را تنها از یک برنامه ی فروشـــنده انجام 

داده اند. 
در واقع فروشـــنده های هر دسته کمترین 
اشـــتراک خریدار را بـــا هم داشـــته اند. با این 
وجود، بیشـــترین اشتراک خریدار در دسته ی 
شـــبکه های اجتماعی اتفاق افتاده است. در 
دسته ی شبکه های اجتماعی  ۱۴٪ خریداران 
از دو فروشـــنده ی مختلف، ۴٪ آن ها از ســـه 
فروشـــنده و در نهایـــت ٣٪ باقی مانـــده از 
بیش از ۴ فروشنده ی مختلف خرید کرده اند. 
در برنامه هـــای ایـــن دســـته، ۷۶٪ خریداران 
تمام خریدهای خود را تنها از یک فروشـــنده 

انجام داده اند.
در ســـال ١٣٩٩، بعد از دســـته ی شبکه های 
و  مذهبی  دســـته ی  برنامه های  اجتماعـــی، 
آموزش بیشـــترین اشـــتراک خریداران از بین 
فروشنده های مختلف داشـــته اند؛ کمترین 
اشتراک خریدار در ســـال ۹۹ برای دسته های 

رفت و آمد، سفر و کودک است.

قبای هر دسته از برنامه ها درصد خریداران مشترک بین ر
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آب و هوا

سفر

ابزارها

ورزشی

شبکه های اجتماعی

خرید

مذهبی

عکاسی و ویدیو

شخصی سازی

موسیقی

پزشکی

رفت و آمد

سبک زندگی

کودک

تناسب اندام

آشپزی و رستوران

امور مالی

سرگرمی

آموزش

کتاب ها و مطبوعات
٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰

درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از برنامه ها ۴ رقیب و بیشتر۳ رقیب۲ رقیب۱ رقیب



ابزارهـــا،  دســـته های    ،۱۳۹۹ ســـال  انتهـــای  در 
شــــــبکه های اجتماعـــی، عکاس و موســـیقی، 
بیشـــترین تعـــداد نصب فعـــال را داشـــته اند.  
دســــــــته های کـــودک، ورزشـــی و آب و هـــوا، 
کمترین نصب را داشته اند؛ گرچه  این سه دسته 

نسبت به سال پیش رشد داشته اند.

بیشترین رشد تعداد نصب فعال۱:

کودکسبک زندگیآموزش

بیشترین و کمترین رشد در نصب فعال دسته های برنامه
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١. تعداد کل دستگاه هایی که در بازه ی ۶۰ روزه ی قبل از زمان گزارش گیری (انتهای سال ٩٨) بازار روی آن ها نصب بوده است.

کتاب  ها و مطبوعات 

سبک زندگی

آموزش

کودک

سفر

شخصی سازی

سایر دسته ها

۱۳۹۸ ۱۳۹۹



بیشترین نصب:

شبکه های اجتماعیابزارها

میلیارد بار۱+
نصب و بروزرسانی 

برنامه ها

کاربران بازار در ســـال ۱۳۹۹، بیش از یک میلیارد 
برنامـــه، نصـــب و بروزرســـانی کرده انـــد. از یک 
میلیـــارد نصـــب و بروزرســـانی، ۷۰۰ میلیون آن 
بـــرای نصب اســـت.درصد قابل توجهـــی از این 
نـــــصب ها، مربـــوط بـــه دســـته های ابزارها و 

شبکه های اجتماعی بوده است.

بیش از  یک میلیارد نصب و بروزرسانی برنامه ها
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 نصب و بروزرسانی برنامه ها براساس دسته

ابزارها ٪۲۳.۲

شبکه های 
اجتماعی
٪۲۱.۸

امور مالی
٪۷.۷

عکاسی
و ویدیو
٪٨.۶ 

سرگرمی ٪۶.۸

آموزش
٪۴.۵

رفت وآمد
٪۴.۲

موسیقی
٪۳.۴

مذهبی
٪۴.۲

کتاب ها و
 مطبوعات

٪۲.۷ سایر ٪۶.۸

خرید ٪۶.۱



توزیع درآمد توسعه دهندگان بازی در کشور

١. تراکنش موفق: پرداخت موفقی که از طرف خریدار برگشت نخورده باشد.
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۸۴٪ درصد درآمد توســـعه دهندگان 
بازی در اختیار توسعه دهندگان استان 
تهران است. گیالن با ۶٪، جایگاه دوم 
و  اســـتان خراســـان رضـــوی بـــا ۲٪ در 

جایگاه سوم قرار دارد. 

کهگیلویه و بویراحمد
زنجان

چهارمحال و بختیاری
قزوین
اردبیل

خراسان شمالی
خراسان جنوبی

سیستان و بلوچستان
سمنان

خوزستان
لرستان
مرکزی

کرمانشاه
آذربایجان شرقی

همدان
هرمزگان

بوشهر
ایالم

کردستان
مازندران

یزد
آذربایجان غربی

قم
گلستان

کرمان
فارس

اصفهان
البرز

خراسان رضوی
گیالن
تهران

بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲



 ۶٧٠٠ بازی فعال فروشنده
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در ســـال ٩٩، ۶۷۰۰ بازی فروشـــنده در 
بـــازار فعـــال بوده اند و از ایـــن تعداد، 
١٧٣٠ بازی فروشـــنده، جدید هستند. 
۴٣٠٠ بازی عالوه بر ســـال ٩٩ در سال 
٩٨ نیـــز فروشـــنده بـــوده و محتوای 

دیجیتال فروخته اند. 
۳۰۰۰ بازی در سال ٩٨ فروش داشتند 
ولی در سال ٩٩ فروش نداشتند. این 
سال ها  سایر  به  نسبت  ریزش  تعداد 

میزان کمتری بوده است. 

١. ریزش بازی: بازی ای که در سال ٩٨ فروش داشته ولی در سال ٩٩ فروش نداشته است.

۱۳۹۷

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۳۹۸ ۱۳۹۹

فروشنده ی جدید

بازی فعال
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ی)
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د 
دا

ع
(ت

ریزش۱

بازی هایی که در سال های ٩٨ و ٩٩ فروشنده بودند

بازی هایی که حداقل یک سال غیرفعال بودند

 آمار فروشنده های بازی 



سهم بازی های فروشنده از کل بازی های هر دسته
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بازی های رایگان سهم بزرگی از کل بازی های 
بـــازار را دارند. بازی هـــای فروشـــنده اغلب از 
روش پرداخـــت درون برنامـــه ای بـــرای درآمد 
اســـتفاده می کننـــد؛ البتـــه در دستـــــــه ی 
بــــــــازی های اکشـــن، روش فـــروش برنامه 
نســـبت به ســـایر روش ها بیشـــتر استفاده 

شده است.  
بیشـــترین بازی های رایگان در دســـته های 
امتیازی، معمایی و شبیه سازی هستند و در 
دســـته های کلمات و دانستنی ها، ورزشی و 

اکشن برنامه ها بیشتر غیر رایگان هستند.

٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰

سهم بازی های فروشنده از کل بازی ها

اشتراکفروش برنامهدرون برنامه ایرایگان

کلمات و دانستنی ها

استراتژی

ورزشی

شبیه سازی

رانندگی

معمایی

کودک

تفننی

امتیازی

اکشن



قابت بازی ها در صنعت محصوالت دیجیتال نقشه ی ر

در نمـــودار حبابـــی پیـــش رو  وضعیـــت 
رقابت دســـته های مختلف بازی در سال 
٩٩ نمایش داده شده است. محور افقی 
مقایسه ی نســـبی تعداد خریدار و محور 
تعـــداد  نســـبی  مقایســـه ی  عمـــودی 
فروشنده در هر دسته را نشان می دهد. 
انـــدازه ی هر حباب نشـــان دهنده میزان 

تمرکز درآمد در آن دسته است.
منظور از تمرکز درآمد، میزان توزیع درآمد 
بین رقبای مختلف در هر دســـته است. 
تمرکـــز بـــاال به معنـــای توزیـــع نامتوازن 
درآمـــد و تمرکـــز پایین به معنـــای توزیع 
بیـــن رقبای هر دســـته  یکســـان درآمد 

است. 
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توزیع خریداران بازی در  کشور
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بیشترین خریداران بازی از سه استان 
تهران، خراســـان رضـــوی و آذربایجان 
غربی هستند. اصفهان، البرز و گیالن 
در جایگاه ســـوم تا چهارم خریداران 
در بازی بوده و ۵۰٪ از خرید بازی، در 
دو اســـتان تهران و خراســـان رضوی 

صورت می گیرد.

خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری

کهگیلویه و بویراحمد
خراسان جنوبی

سیستان و بلوچستان
زنجان

مرکزی
سمنان

کردستان
اردبیل

همدان
بوشهر
قزوین
کرمان

یزد
کرمانشاه

گلستان
خوزستان

قم
هرمزگان

آذربایجان شرقی
لرستان

مازندران
فارس

ایالم
گیالن

البرز
اصفهان

آذربایجان غربی
خراسان رضوی

تهران

بیشتر از ٪۲۰ ۱۰٪ الی ٪۲۰ ۵٪ الی ٪۱۰ ۲٪ الی ٪۵ کمتر از ٪۲



بازی های دسته ی اکشن،  بیشترین اشتراک 
خریـــدار را بین دســـته های بـــازی دارند. در 
برنامه هـــای ایـــن دســـته، ٨٣٪ خریداران 
تمـــام خریدهای خـــود را تنهـــا از یک بازی 
انجام داده انـــد،  ١٠٪ خریـــداران از دو بازی 
مختلف، ۳٪ آنها از ســـه بـــازی و در نهایت 
۳٪ باقی مانـــده از بیـــش از ۴ بازی مختلف 

خرید کرده اند.
بعد از دسته ی اکشن، بازی های رانندگی و 
تفننـــی بیشـــترین اشــــــتراک خریـــداران و 
بــــــازی های معمایـــی و امتیـــازی کمترین 
اشـــتراک را بیـــن فروشـــنده های مختلـــف 

داشته اند.
خریـــداران بـــازی  در دســـته های امتیـــازی، 
معمایی و کلمات و دانســـتنی ها بیشترین 
تمایـــل را دارند که از یک بـــازی خرید خود را 

انجام بدهند. 

قبای هر دسته از بازی ها درصد خریداران مشترک بین ر
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کلمات و دانستنی ها

استراتژی

ورزشی

شبیه سازی

رانندگی

معمایی

کودک

تفننی

امتیازی

اکشن

٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪۴۰٪۵۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰

درصد خریداران مشترک بین رقبای هر دسته از برنامه ها

۴ رقیب و بیشتر۳ رقیب۲ رقیب۱ رقیب



در سال ٩٩ از ۱۰ دسته ی بازی، ٨ دسته در تعداد نصب 
فعال رشـــد داشـــته اند. بیشترین رشـــد تعداد نصب 
فعال در مقایســـه با ســـال ٩٨ مربوط به دسته های 
کودک، شبیه سازی و اکشن است.  دسته های تفننی، 
اکشـــن و امتیـــازی به ترتیب بیشـــترین تعـــداد نصب 
فعـــال را داشـــته اند. در ســـال ٩٩ دســـته کلمـــات و 
دانســـتنی ها بیشترین کاهش رشـــد در تعداد نصب 

فعال را داشته اند. 

بیشترین رشد تعداد کل نصب  فعال:

اکشنکودکشبیه سازی

بیشترین و کمترین رشد نصب فعال در دسته های بازی
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اکشن

امتیازی

تفننی

کودک

معمایی

رانندگی

شبیه سازی

ورزشی

استراتژی

کلمات و دانستنی ها

۱۳۹۸ ۱۳۹۹



کاربران بازار در سال ۱۳۹۹، بیش از ۶۷۰ میلیون 
بار بـــازی، نصب و بروزرســـانی کرده اند که ۴۷۰ 
میلیون آن برای نصب اســـت. بیشـــترین نصب 
بازی برای دسته  های اکشـــن، تفننی و امتیازی 

بوده است. 

 بیش از  ۶۷۰ میلیون بار نصب و بروزرسانی بازی ها
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 نصب و بروزرسانی بازی ها بر اساس دسته

بیشترین نصب:

امتیازیتفنیاکشن 

اکشن ٪۱۹.۵ رانندگی ٪۱۰.۶ معمایی ٪۸.۶

ورزشی ٪۶.۱

تفننی ٪۱۹.۱

کودک ٪۱۱.۹

امتیازی ٪۱۱.۲

شبیه سازی
٪۷.۶

استراتژی
٪۲.۷

کلمات و 
دانستنی ها

٪۲.۷

+۶۷۰
میلیون بار

نصب و بروزرسانی 
بازی



وب سایت «بینـــــش بازار»، مرجـــــع داده هـــــای صــــنعت 
برنامه های موبایل در ایران اســـت. داده ها و گزارش های 
بینش از دل ١٠ ســـال فعالیـــت بازار به عنـــوان بزرگ ترین 
فروشـــگاه ایرانی برنامه و بازی اندرویـــد برآمده و فعالیت 
صـــد هـــزار برنامه و بـــازی و داده هـــای رفتار بیـــش از ۴۴ 
میلیون کاربر فعال امروز، بر اســـاس سنجه های متفاوت، 

بررسی و محاسبه شده است.
هدف بینش روشن کردن مسیر تمام کسانی است که در 
ایـــن صنعت کار می کنند یا می خواهنـــد به این حوزه وارد 
شـــوند. بینِش بـــازار انتظار دارد برای توســـعه ی محصول 

کمک  کننده باشد.
همچنیـــن برنامه ریزی  کمپین های مارکتینگ را آســـان تر و 
نتـــــایج را قـــــابل پیش بینی تـــر کنـــد، بـــرای هدف گذاری 
شـــاخص های کلیـــدی ارزیابـــی عملکـــرد و برنامه  ریـــزی 
راهبردی یار مدیران شـــود و ســـرمایه گذاران بـــا اطمینان 
خاطری دوچندان وارد کسب و کارها شوند؛ از طرفی دیگر 
داده ها فضـــای نقد و آگاهی را برای رســـانه ها باز کرده و 

ظرف تحقیقات دانشگاهی را بزرگ تر می کند.
 بینِش عمیق تر نســـبت بـــه صنعت، به سیاســـت مداران 
کمـــک می کند، واضح تـــر ببینند و به رشـــد صنعت برنامه
 های موبایلی کمک کنند.بینش بازار، به عنوان مرجع داده

 های این صنعت سعی دارد در کنار افراد باشد. 
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بینش؛ مرجع داده های صنعت 
برنامه های موبایل در ایران
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