
 منابع آماري در ايران

 
اطالعات و داده هاي آماري معموالً از دو طريق سرشماري و آمارگيري نمونه اي و گاهي از طريق ثبت جاري وقايع 

 فراهم و گردآوري مي شوند.
هر سازمان بنابر وظايف و نيازهاي خويش اقدام به جمع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمارهاي خاصي مي كند. طبق 
قانون تاسيس مركز آمار ايران، كليه آمارهاي جمع آوري شده در سازمانهاي مختلف در اختيار مركز آمار ايران قرار 

و نيز آمارهائي كه خود توليد مي كند بررسي هاي الزم را براي برنامه  گرفته و مركز مزبور با استفاده از آمارهاي مربوطه
ريزيهاي اقتصادي و اجتماعي انجام داده و نتايج آنرا در نشريات متعدد در اختيار مقامات مربوطه، پژوهشگران و ساير 

 عالقمندان قرار مي دهد. 
  

 هم آنها است عبارتند از: سازمانهاي عمده اي كه جمع آوري و نشر آمار از جمله وظايف م
 مركز آمار ايران كليه اطالعات و داده هاي آماري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در سطح كل كشور.  -1
 بانك مركزي ايران آمارهاي اقتصادي شامل شاخص قيمتها، مصرف خانوار شهري، موازنه پرداختها و مسكن.  -2
 معدني و بازرگاني.  وزارت اقتصاد آمارهاي صنعتي و -3
 وزارت دارائي آمار بازرگاني خارجي ايران.  -4
 شركت ملي نفت ايران آمار مربوط به استخراج، توليد، تصفيه، مصرف، و صدور نفت.  -5
 وزارت كشاورزي آمار كشاورزي و آمارهاي مربوط به دام.  -6
 وزارت كار آمار نيروي انساني.  -7
داشتي از قبيل كادر پزشكي، تاسيسات و تسهيالت درماني، تنظيم خانواده و مرگ و مير وزارت بهداري آمارهاي به -8

 در شهرهاي انتخابي. 
 وزارت علوم و آموزش عالي آمار آموزش عالي.  -9

 وزارت آموزش و پرورش آمار آموزش ابتدائي و متوسطه.  -11
 وزارت دادگستري آمار قضائي و ازدواج و طالق.  -11
 ال كل كشور آمار تولد و مرگ. ثبت احو -12
 شهرداريها آمار كشتار دام.  -13
 شهرباني كل كشور آمار مربوط به اماكن عمومي، جرائم، وسائط نقليه و تصادفات.  -14
 وزارت اطالعات آمار مربوط به جرايد، راديو و تلويزيون.  -15
 وزارت فرهنگ و هنر آمار كتابخانه ها و موزه ها.  -16

  
عالوه بر سازمانهاي فوق، موسسات ديگري نيز به امر تهيه و انتشار آمار اشتغال دارند كه از آنها در تدوين سالنامه 

توان با نام و نوع آمار توليدي  آماري مركز آمار ايران استفاده شده است بطوريكه با مطالعه سالنامه مزبور مي
 دستگاههاي مختلف مملكتي آشنائي پيدا كرد. 

 
 
 
  



  چگونگي توليد آمارهاي مختلف:

همانطور كه قبالً اشاره شد جمع آوري و فراهم آوردن آمار معموالً از طريق انجام سرشماري و يا آمارگيريهاي نمونه اي 
 صورت مي گيرد كه اينك بشرح آنها مي پردازيم: 

  سرشماري –الف 

سرشماري يك نوع آمارگيري است كه با استفاده از آن كليه واحدهاي يك جامعه مورد نظر زير پوشش آمارگيري قرار 
 گيرد.  مي گيرند مانند سرشماري نفوس مسكن كه كليه افراد كشور را در بر مي

  اي نمونه آمارگيري –ب 

شش آمارگيري قرار مي گيرند مانند آمارگيريهاي با استفاده از اين روش تعداد معيني از واحدهاي يك جامعه زير پو
نمونه اي مصرف خانوار، ساختمان، مسكن و غيره. در اين آمارگيري كه بطريق نمونه اي انجام مي گيرد اطالعات مورد 

 نظر فقط از واحدهائي اخذ مي گردد كه قبالً بر اساس نمونه انتخاب شده اند. 
 نحوه انجام كار: 

گيري نمونه اي يا سرشماري نيازهاي سازمانهاي مختلف مصرف كننده آمار، قبالً تعيين و روشن براي انجام يك آمار
مي شود. بر اساس نيازهاي مربوطه، نوع اطالعاتي كه بايد كسب شوند معين مي گردد و سپس بر مبناي اطالعات 

گير كه قبالً تحت تعليم قرار گرفته و با شود. ماموران آمار مورد نياز پرسشنامه هائي تهيه و سئواالتي در آنها مطرح مي
نحوه كار و هدف مربوطه آشنائي كامل دارند با مراجعه به واحدهاي آماري مورد نظر پرسشنامه هاي مربوطه را تكميل 
و اطالعات الزم را كسب مي كنند. پس از تكميل پرسشنامه ها، اطالعات جمع آوري شده در قالب جداول متعدد آماري 

بعد از تجزيه و تحليل هاي الزم بصورت نشريات آماري در اختيار متقاضيان و عالقمندان قرار گرفته و  استخراج و
 بعنوان منابع آماري مورد استفاده واقع مي شوند.

  
 در زير به شرح انواع سرشماريها و آمارگيريهاي نمونه اي كه در ايران اجرا مي شوند مي پردازيم: 

  سرشماري –الف 

  سرشماري نفوس مسكن -1

گيرد و تا كنون دو بار در  سرشماري نفوس مسكن طبق قانون سرشماري مصوب مجلسين هر دهسال يك بار انجام مي
انجام گرفته و نتايج آنها در مجلدات مختلف انتشار يافته است. هدف از اين سرشماري دستيابي  1345و  1335سالهاي 

مختلف شهري و روستائي بر حسب سن و جنس و سواد و ساير خصوصيات  به تعداد جمعيت و توزيع آن در مناطق
 اقتصادي و اجتماعي است كه در طرحهاي مختلف عمراني مورد استفاده قرار مي گيرند. 

 سرشماري كشاورزي  -2

لي انجام گرفت و 1339سال يكبار انجام مي گيرد. اولين سرشماري كشاورزي ايران در سال  11اين سرشماري نيز هر 
انجام پذيرد بعلت اشكاالت مربوطه به تعويق افتاد و به سال  1349دومين سرشماري كشاورزي كه قرار بود در سال 

طول خواهد كشيد و مرحله  53آغاز شده تا اواخر خرداد ماه  52موكول شد كه اينك مرحله اول آن كه از آبانماه  1352
اهد شد. در اين سرشماري كه در دو مرحله انجام مي گيرد ابتدا در بمدت دو ماه آغاز خو 1353دوم آن از اول شهريور 

مرحله اول كه آباديهاي كشور مورد سرشماري قرار گرفته و اطالعاتي در مورد تاسيسات و تسهيالت موجود در آبادي، 
لوازم سطح زير كشت انواع محصوالت كشاورزي، ميزان برداشت محصول و توليد و نيز اطالعاتي در مورد دام و 

آوري مي شود. هدف عمده انجام مرحله اول سرشماري  مكانيزه مورد استفاده كشاورزي و منابع آب در سطح آبادي جمع
دستيابي به اطالعاتي در زمينه آباديهاي كشور بمنظور تعيين چارچوبي براي آمارگيريهاي بعدي و نيز شناخت روستاها و 



ه دوم سرشماري تعدادي از آباديها مورد آمارگيري واقع شده و اطالعات امكانات و نيازهاي آنها مي باشد. در مرحل
 تفصيلي در مورد بهره برداريهاي كشاورزي از طريق خانوارهاي كشاورز جمع آوري خواهد شد. 

  سرشماري صنعتي -3

كز آمار انجام گرفت و دومين سرشماري صنعتي در حال حاضر توسط مر 1342اولين سرشماري صنعتي ايران در سال 
ايران و با همكاري وزارت كار و نيروي انساني در جريان است. اين سرشماري نيز در دو مرحله انجام خواهد گرفت: 
مرحله نخست، مراجعه به كليه اماكن صنعتي و كارگاههاي صنعتي و كسب اطالعات كلي در مورد هر كارگاه است. 

تعدادي از كارگاههاي صنعتي را در بر خواهد گرفت و اطالعات  شروع خواهد شد 53مرحله دوم كه از شهريور ماه سال 
تفصيلي در مورد فعاليت، نيروي انساني، مواد اوليه، سرمايه گذاري، توليد، پرداخت، دريافت و ارزش افزوده كارگاههاي 

 مزبور را در اختيار خواهد گذاشت. 
  

  آمارگيريهاي نمونه اي -ب

آمارگيريهاي نمونه اي معموالً هر سال انجام مي گيرند و بر خالف سرشماريها كه تمامي يك جامعه را در بر مي گيرند 
پوشش آمارگيريهاي نمونه اي فقط شامل تعدادي از واحدهاي نمونه در يك جامعه آماري مي گردد. اهم اين آمارگيريها 

 عبارتند از: 
آمارگيري ساختمان  -5آمارگيري صنعتي  -4آمارگيري نفوس  -3گيري كشاورزي آمار -2آمارگيري مصرف خانوار  -1

 و مسكن. 
  

 نشريات آماري 
نتايج آمارگيريهاي فوق در نشريات مختلف منتشر شده و مورد استفاده برنامه ريزان، سازمانهاي مختلف، عالقمندان و 
دانشجويان )براي نوشتن رساله( قرار مي گيرد. نشريات مزبور همراه با نشريات حاوي نتايج سرشماريها و تجزيه و 

ال از طرف مركز آمار ايران و ساير سازمانهاي صالحيتدار منتشر تحليل هاي آماري به عنوان منابع آماري مستند هر س
گيرند. مهمترين نشرياتي كه بعنوان منابع آماري از طرف مركز آمار ايران منتشر مي شود و  و در دسترس عموم قرار مي

 در امر تحقيق و برنامه ريزيهاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: 
 ماري نفوس مسكن به تفكيك شهرستان، استان و كل كشور. نشريات سرش -1
 فرهنگ آباديهاي كشور بر حسب استان يا فرمانداري كل.  -2
آمار كشتار دام بر حسب شهر، استان و كل كشور )براي نقاطي كه داراي شهرداري هستند و آمار مورد نياز توسط  -3

 شهرداريهاي مربوطه جمع آوري مي شود(. 
 آماري كه هر سال بزبان فارسي و هر دو سال يكبار بزبان انگليسي منتشر مي شود. سالنامه  -4
هاي خوراكي و   نشريه نتايج آمارگيري مصرف خانوار شهري و روستائي )شامل اطالعاتي درباره تركيب هزينه -5

 غيرخوراكي و متوسط هزينه ها(. 
 نشريه نتايج آمارگيري كشاورزي.  -6
 رگيري صنعتي. نشريه نتايج آما -7
 نشريه نتايج آمارگيري نفوس.  -8
 آمارنامه استاني كه تقريباً حاوي اطالعات كاملي درباره هر استان مي باشد.  -9

 آمار منتخب بقطع جيبي كه حاوي چكيده اطالعات سالنامه هاي آماري است )بزبانهاي فارسي و انگليسي(.  -11



هاي نمونه اي فقط در  فه شود اين است كه نشريات حاوي نتايج آمارگيرينكته اي كه در مورد نشريات فوق بايد اضا
سطح استان يا كل كشور قابل استفاده مي باشند و براي واحدهاي كوچكتر از قبيل شهرهاي يك استان و يا يك 

از باشد روستاي بخصوص در يك شهر قابل استفاده نيستند. در موارديكه اطالعات دقيق براي واحدهاي كوچك مورد ني
بايد از نشريات حاوي نتايج سرشماريها كه كل جامعه آماري را در بر مي گيرند استفاده شود. حال براي اينكه با منابع 
آماري فوق آشنائي بيشتري حاصل شود به معرفي سه نمونه از آنها يعني سالنامه آماري، فرهنگ آباديهاي كشور و 

 آمارنامه استاني مي پردازيم. 
  

 آماري:  سالنامه

منتشر شد و از آن تاريخ به بعد هر ساله مرتباً منتشر مي شود.  1346سالنامه آماري ايران براي اولين بار در سال 
سالنامه آماري ايران از طرفي مبين زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است و از طرف ديگر روشنگر 

ف اين كشور روي داده است. اين منبع آماري ابزار كار پژوهشگران و تحوالتي است كه ساليان اخير در شئون مختل
برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي است. اطالعات آماري مندرج در اين منبع از ميان انبوه ارقام و داده هاي مختلف 

كنندگان از  استفادهبرگزيده شده است و در اين گزينش سعي وافر بعمل آمده است تا با توجه به نيازهاي اساسي و عمده 
االمكان پاسخگوي آن نيازها باشد. براي  ارقام و اعداد، اطالعات موجود بنحوي در قالب جداول ريخته شوند كه حتي

اينكه پژوهش گران و برنامه ريزان بتوانند تحوالت اقتصادي و اجتماعي كشور را در كادر فشرده تري بنگرند، ارقام و 
ره هاي زماني كم و بيش طوالني ارائه شده است و باين ترتيب امكان مقايسه آمار اطالعات بر حسب ضرورت در دو

مربوط به يك موضوع خاص در سالهاي مختلف فراهم مي گردد. سالنامه مزبور داراي نقشه، نمودار و دياگرام است و 
اخذي است كه خواننده را ارائه مطالب بصورت ارقام و جداول آماري است. هر جدول بر حسب مورد، داراي پانويس و م

در دستيابي به اطالعات وسيع تر در زمينه مربوطه راهنمائي مي كند. نحوه تنظيم مطالب موضوعي است و زير هر 
موضوع كلي موضوعات وابسته ذكر شده است. در ابتدا داراي فهرست مندرجات است كه بدون رعايت ترتيب الفبائي و 

ي آماري رده بندي شده است. در ابتدا مشخصات جغرافيائي و اقليمي كشور و بعد بنابر اهميت موضوع از نظر پژوهشها
خصوصيات اجتماعي و نفوس و سپس موضوعات اقتصادي ذكر شده است. اين سالنامه به چندين بخش و هر بخش به 

تعاريف چند فصل تقسيم شده است. در ابتداي هر فصل مقدمه مختصري ذكر شده كه طي آن نحوه تنظيم مطالب و 
چنين  "ورزش و تفريحات سالم"تحت عنوان  1351بيان شده است. مثالً در مقدمه فصل هشتم سالنامه آماري سال 

اين فصل در دو قسمت ورزش و پيش آهنگي تدوين شده است. قسمت اول شامل تاسيسات ورزشي،  "ذكر شده است
ور است. قسمت دوم شامل فعاليتها، تاسيسات و معلمان، مربيان ورزش و شركت كنندگان در مسابقات در سطح كل كش

باين ترتيب خواننده با مطالعه مقدمه هر فصل به شمول اطالعات و تقسيم بندي  "تعداد پيش آهنگان كشور مي باشد
مطالب مربوطه در آن پي مي برد. همچنين عبارات و اصطالحات مربوطه در هر فصل بسادگي تعريف و توصيف شده 

سالنامه مزبور در قسمت تعارف،  8احتماالً در تعبير آنها دچار اشكال نشود. بعنوان مثال در همان فصل اند تا خواننده 
 عبارات و اصطالحات مربوطه چنين تعريف شده اند: 

 ساله  11تا  8فرشته: دختر پيش آهنگ 
 ساله  18تا  15سيار: پيش آهنگ 

 ساله  11تا  8شيربچه: پسر پيش آهنگ 
 تعليمات تكنيكي: گذراندن دوره تخصصي تعليماتي در هر يك از مراحل مربوطه. 



به اين ترتيب خواننده با مالحظه مقدمه و تعاريف مربوطه در هر فصل با موضوع اطالعات ارائه شده و شمول آن و نيز 
 با تعاريف مربوطه آشنائي پيدا مي كند. 

 آمارنامه استاني: 

را درباره هر استان در اختيار مي گذارد و براي هر يك از استانها و فرمانداري هاي كل  اين نشريه اطالعات مكملي
تدوين مي شود. اين منبع مورد استفاده برنامه ريزان در دفاتر برنامه ريزي منطقه اي است زيرا تصويري دقيق از منابع، 

ز ارائه مطالب بصورت جداول آماري است و امكانات، احتياجات و شرايط هر منطقه ارائه مي دهد. در اين نشريه ني
مطالب عمده آن عبارتند از: مشخصات جغرافيائي و اقليمي، جمعيت و نيروي انساني، آموزش، ورزش و پيش آهنگي، 
بهداشت، بيمه، مسكن، آمار قضائي، اوقاف، وسايل ارتباط جمعي، كشاورزي، دام، شركت هاي تعاوني روستائي معدن و 

مل و نقل، ارتباطات و مخابرات، برق، استاندارد، عمران، بودجه خانوار، ماليات و گمرك، شهرداري، صنعت، راهها و ح
قند و شكر و دخانيات. زير هر يك از موضوعات فوق نيز مجدداً موضوعات وابسته ذكر شده اند. اين نشريه حاوي نقشه 

خواننده را براي دستيابي به اطالعات مفصل  هاي مختلف آماري و نمودار مي باشد. هر جدول داراي ماخذي است كه
تر راهنمائي مي كند. همچنين جداول بر حسب مورد، داراي پانويس هستند. اين نشريه داراي فهرست مندرجات است و 

 اطالع از داده هاي آماري مندرج در آن از طريق فهرست مزبور امكان پذير مي باشد. 

  فرهنگ آباديهاي كشور:

ه از نشريات آماري پاسخ به نيازي بود كه از مدتها قبل در زمينه شناخت روستاهاي كشور وجود داشت. انتشار اين گرو
تحول عظيمي كه در كليه شئون زندگي جامعه ايراني پديدار شده و موجب گسترش سازمانها و توسعه دامنه فعاليتها 

ه است. در اين نشريه، آمار و اطالعات مربوط گرديده نياز به اطالعات آماري را بصورت ضرورتي قطعي جلوه گر ساخت
به خصوصيات اقتصادي و اجتماعي آباديهاي كشور گردآوري شده است و پاسخي است به نياز مزبور. اين فرهنگ كه به 
زبانهاي فارسي و انگليسي تواماً تدوين شده است هر استان يا فرمانداريكل را جداگانه مورد بررسي قرار داده است. 

نهاي تابع هر استان يا فرمانداري كل بر حسب حروف الفباء مرتب و سپس زير نام هر شهرستان كليه آباديها شهرستا
صفت يا خصوصيت نشان داده شده است. صفات مزبور  193بترتيب الفباء تنظيم شده است. براي هر آبادي مجموعاً 

و تسهيالت، منابع آب زراعي، دام، مساحت  شامل جمعيت، وضع طبيعي، راه هاي عمده، دسترسي به تاسيسات عمومي
اراضي كشاورزي و انواع محصوالت كشاورزي است. اين اطالعات امكان هرگونه برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي از 
قبيل راه سازي، ارتباطات، آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه تعاوني ها و بهبود امور كشاورزي و دامداري را در 

ا امكان پذير مي نمايد. با توجه به اين كه اطالعات مربوط به هر آبادي جداگانه ارائه شده است از اين سطح روست
اطالعات نه فقط براي اجراي برنامه هاي مورد نظر در نقاط خاص بلكه براي هرگونه تركيب آماري در مناطق معين و 

 توان استفاده كرد.  بمنظور بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي مي
اين فرهنگ در ابتدا داراي توضيحات كلي درباره نقشه ها و نحوه استفاده از آنها و نيز تعاريف و مفاهيم مندرج در 
فرهنگ است. در قسمت توضيحات، نحوه استفاده از فرهنگ بطور كامل شرح داده شده است. در فرهنگ ابتدا نام 

اي هر دهستان بترتيب الفباي نام آنها زير دهستان شهرستان و زير شهرستان نام دهستان ذكر شده است و روستاه
مربوطه قرار گرفته اند. بعد از نام آبادي، كد آبادي، تعداد جمعيت، تعداد خانوار و نوع آبادي و سپس وضع طبيعي و 

ستون تقسيم شده و  193راههاي عمده و ساير خصوصيات مربوطه ذكر شده است. هر دو صفحه روبرو در فرهنگ به 
مشخص شده اند. هر ستون حاوي يك صفت و خصوصيت مربوط به روستاي مورد نظر مي  193تا  1ا از شماره ستونه

باشد. دو طرف سمت راست و باالي صفحات مطالب بفارسي و دو طرف سمت چپ و پائين صفحات مطالب به 
ود مركب از چندين قطعه نقشه انگليسي درج شده اند. در ابتداي هر فرهنگ نقشه عمومي استان يا فرمانداري كل كه خ



مي باشد همراه با عالئم و توضيحات الزم آمده است. سپس نقشه هاي شهرستانهاي مختلف آن استان يا فرمانداري 
كل قرار گرفته است و باالخره خصوصيات آباديهاي هر شهرستان بترتيبي كه قبالً ذكر شد ارائه شده است. در ابتداي 

ختصاص دارد نقشه هاي آن شهرستان به تفكيك بخش و دهستان و نقاط شهري و قسمتي كه به هر شهرستان ا
تعداد جمعيت،  3كد آبادي، ستون  2گانه، ستون اول حاوي نام آبادي، ستون  193روستائي قرار گرفته اند. در ستونهاي 

تاني و جلگه اي است. وضع طبيعي روستا از نقطه نظر كوهس 7و  6نوع آبادي، ستون  5تعداد خانوار، ستون  4ستون 
راههاي عمده آبادي را معرفي مي كند و شامل انواع راه از قبيل راه آهن، راه شني، راه اسفالت، خاكي،  14تا  8ستون 

حاوي اطالعاتي درباره  32تا  15جيب رو، مال رو و فاصله تا نزديك ترين جاده بر حسب كيلومتر مي باشد. ستونهاي 
و تسهيالت مربوطه مي باشد. در اين ستونها درباره وجود مسجد، مكتب خانه، دبستان، دسترسي به تاسيسات عمومي 

دبيرستان سپاهي بهداشت، سپاهي دانش، سپاهي ترويج، درمانگاه، شركت تعاوني، خانه انصاف، برق، راديو، صندوق 
باشند و  ين منابع آب زراعي ميدرباره مهمتر 41تا  33پست، تراكتور و غيره اطالعاتي در اختيار مي گذارد. ستونهاي 

 42دهد. ستونهاي  درباره وجود قنات، چشمه، رودخانه، چاه عميق، چاه نيمه عميق، بركه يا استخر اطالعاتي بدست مي
مساحت اراضي را بر حسب استفاده از زمين  57تا  46درباره انواع دام موجود در روستا گفتگو مي كند. ستونهاي  45تا 

ارد و شامل مساحت اراضي زير كشت گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، برنج، زمينهاي آيش، در اختيار مي گذ
باشد. ستونهاي  مراتع طبيعي، جنگل، باغ و قلمستان، زمين باير و قابل باير شدن و زمين باير و غير قابل باير شدن مي

قال، برنج، پياز، توتون، جو، چغندر، كتيرا، كنف، انواع محصوالت عمده زراعي ساالنه از قبيل گندم، جو، با 88تا  58
مربوط به ساير زراعتهاي عمده ساالنه است كه با  92تا  89نخود، هندوانه، نيشكر و غيره را معرفي مي كند. ستونهاي 

كد مشخص شده اند و كد هر محصول در قسمت توضيحات در اول فرهنگ آمده است. بدين ترتيب كه براي ارزن كد 
و براي بقيه محصوالت كدهاي مشخص ديگري در نظر گرفته شده است.  39و براي طالبي  15ي بادمجان برا 11

حاوي اطالعاتي درباره  123تا  93ستون مزبور بجاي نام محصول كد مربوطه درج مي شود. ستونهاي  4بنابراين در 
گور، بادام، زيتون، نارنگي، پرتغال، موز، هلو، انواع محصوالت عمده دائمي )باغي( در روستا مي باشد از قبيل آلبالو، ان

حاوي كد ساير محصوالت عمده دائمي است و در هر آبادي كه بيش از يك  127تا  124پسته، چاي و غيره. ستونهاي 
 123نوع از محصوالت دسته اخير وجود داشته باشد به ذكر مهمترين آنها تا چهار محصول اكتفا شده است. در ستون 

نوع از مهمترين  4چهارمين ذكر شده است كه مبين كد  127سومين و ستون  126دومين، ستون  125ون اولين، ست
كه باالي آن سومين درج شده است رقم  126محصوالت دسته اخير در روستاي مورد نظر مي باشد. مثالً اگر در ستون 

در آبادي، ازگيل، سومين محصول عمده  وجود داشته باشد نشانه اين است كه در بين ساير محصوالت عمده موجود 11
حاوي اطالعاتي درباره تاسيسات و تسهيالت و فعاليتهاي موجود در روستا مي باشد و  193تا  128مي باشد. ستونهاي 

اطالعاتي در زمينه وجود دامداري و مرغداري، پنبه و پشم پاك كني استخراج معادن، قالي بافي، حصير بافي، چراغ 
 گذارد.  نبار، قهوه خانه، آرايشگاه، حمام، غسالخانه و ساير فعاليتها در روستاي مربوطه در اختيار ميسازي، قصابي، ا
 انتشار يافته است.  1349و آخرين جلد آن در سال  1347جلد است و اولين شماره آن در سال  27اين فرهنگ در 
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