سالنامه آماري استان لرستان .......................................................................................1396 -فهرست منابع و مآخذ
فصل

مأخذ

شماره

عنوان

1

سرزمین،

مرکز آمار ایران  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  .1395نتایج

آب و هوا

تفضیلی استان لرستان .تهران . 1396 :

2

جمعیت

مرکز آمار ایران  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1355استان

3

نیروی

ـــــــــــــ  .آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار در سال. ...

انسانی

تهران  1379 :تا 1383

لرستان  .تهران 1359 :

 2-5 ،2-2 ،2-1و 2-9

ـــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه  . 1365نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1367 :

 2لغایت 2 – 16

ـــــــــــــ  .آمارگیری جاری جمعیت  ،1370نتایج عمومی استان لرستان

 2 –9 ،2 –5 ،2 – 2 ،2 – 1و – 14

 .تهران 1372 :

 2لغایت 2 – 16

سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1375نتایج تفضیلی استان لرستان

 2 –9 ،2 –5 ،2 – 2 ،2 – 1و – 14

( 9جلد 9 ،شهرستان)  .تهران 1376 :

 2لغایت 2 – 16

ـــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1385نتایج

 2 –9 ،2 –5 ،2 – 2 ،2 – 1و – 14

تفضیلی استان لرستان ( 9جلد 9 ،شهرستان)  .تهران 1386 :

 2لغایت 2 – 16

ـــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1390نتایج

 2 –8 ،2 –5 ،2 – 2 ،2 – 1لغایت

تفضیلی استان لرستان .تهران 1391 :

2 – 10و  2 – 14لغایت 2 – 16

تفضیلی استان لرستان .تهران 1396 :

ـــــــــــــ  .آمارگیری از نیروی کار  1385تا . 1396
تهران  1386 :تا 1397

کشاورزی،

ـــــــــــ  .سرشماری عمومی کشاورزی آبان ماه  ،1393نتایج تفضیلی

جنگلداری و

استان لرستان  .تهران 1394 :

شیالت

1 -4

 2 –9 ،2 –5 ،2 – 2 ،2 – 1و – 14

ـــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1395نتایج

4

شماره جداول

ـــــــــــ  .آمارگیری از دامداریهای کشور در سال . 000
تهران  1390 ،1387 :و 1396
ـــــــــــ  .آمارگیری از باغداریهای کشور در سال . 000
تهران  1395 ،1390 ،1385 :و 1397
ـــــــــــ  .آمارگیری از گاوداریهای صنعتی کشور در سال . 000
تهران  1393 ،1390 ،1387 ،1380 ،1376 :و 1396
ــــــــــ  .نتایج سرشماری مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخمگذار و
پولت کشور سال . 000تهران  1395 ،1394 ،1391 ،1389 ،1386 :و 1397
ــــــــــ  .آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی کشور در سال
 .000تهران  1395 ،1394 ،1392 ،1391 ،1389 ،1384:و 1397
ـــــــــــ  .نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های کشور سال های
 1381تا  . 1396تهران  1382 :تا 1397

 2 – 1لغایت 2 – 16
 3 – 1لغایت 3 – 3
 3 – 1لغایت 3 – 3
 4 – 1لغایت 4 – 8
 4-9و 4-10
 4-11و 4-12
 4-17لغایت 4-19
 4-15و 4-16
 4-13و 4-14
4-20
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فصل
شماره

عنوان

مأخذ

شماره جداول

ـــــــــــــ  .نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال . ....

5

معدن

تهران  1386 ،1381 ،1376 :و  1391تا 1396

 5 – 1لغایت 5 – 6

7

صنعت

ـــــــــــــ  .طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور  ،....نتایج آمارگیری
از کارگاههای صنعتی  . ...تهران  1377 :تا 1396

 7 – 5لغایت 7 - 14

9

ساختمان

16

آموزش

21

هزينه و

ـــــــــــــــ  .نتایج تفضیلی آمارگیری از هزینه و خانوارهای شهری  .تهران :

درآمد

 1386تا 1397

مرکز آمار ایران  .اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های
کشور  .تهران  1381 :تا 1397
ــــــــــ  .آمارگیری از قیمت اجاره و مسکن کشور .تهران 1381 :تا 1397
ـــــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهر ماه  ،1395نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1396 :
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .گزارش بررسی آمار و فعالیت های ساختمانی
بخش خصوصی در مناطق شهری کشور  .تهران  1381 :تا 1396
مرکز آمار ایران  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهر ماه  ،1365نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1367 :
ــــــــــ  .آمارگیری جاری جمعیت  ،1370نتایج عمومی استان لرستان  .تهران
1372 :

 9 – 1لغایت 9 – 8
9-16
9-18
 9 – 9لغایت 9 – 12
16-1
 16-1و 16-2

ـــــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  .1375نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1376 :

 16-1و 16-2

ـــــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  .1385نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1386 :

 16-1و 16-2

ـــــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1390نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1391 :

 16 – 1و 16 –2

ـــــــــــــــ  .سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه  . 1395نتایج تفضیلی
استان لرستان  .تهران 1396 :

ـــــــــــــــ  .نتایج تفضیلی آمارگیری از هزینه و خانوارهای روستایی  .تهران
 1386تا 1397

22
23
632

شاخصهای
قیمت
حسابهای
استانی

مرکز آمار ایران  .شاخص بهای خرده فروشی کاالها و خدمات مورد مصرف
خانوارهای شهری و روستایی کشور  .تهران  1391 :تا 1397
ـــــــــــــــ  .حساب های منطقه ای (حساب تولید استان های کشور) سال
 1385تا  .1394تهران  1386:تا 1396

 16 – 1لغایت 16 – 4
 21-1لغایت 21-7
 21-1لغایت 21-7
 22-1و 22-2
 23-1لغایت 23-3

سالنامه آماري استان لرستان................................................................................................1396 -نمایه موضوعی
سر عنوان های نمایه ای (واژه های کلیدی) از جداول سالنامه آماری استان انتخاب و به صورت الفبایی مرتب شده است .در
مواردی که ارائه تقسیمات فرعی برخی از سر عنوان ها نیز ضرورت داشته ،تقسیمات فرعی مذکور به صورت الفبایی و با رعایت
فاصله از سر سطر ،زیر سر عنوان های مربوط درج شده است.
شماره هایی که در مقابل هر سرعنوان نمایه ای یا تقسیمات فرعی آن درج شده ،معرف شماره جداول سالنامه آماری است .عدد
سمت چپ هر شماره نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست آن ،مبین شماره جدول در داخل فصل مربوط است .الزم به ذکر
است خط تیره ای که بین شماره دو جدول قرار دارد بدین معناست که واژه کلیدی مورد نظر در جدول یا جداول بین دو شماره
جدول نیز وجود دارد.

آ

الف

آب

اتحاديه های تعاونی
تعداد انشعاب

 8-3و 8-4

حجم مخازن

10-9

اداره کل بهزيستی

 8-2و 8-5

تعداد مراکز

 15-1لغایت 15-4

ظرفیت تأمین

 8-2و 8-4

حرفهآموزی

 15-2و 15-3

فروش

 8-3و 8-4

افراد خدمت گیرنده

منابع زیر زمینی

 8-1و 8-2

مستمری بگیر

منابع سطحی

8-2

تصفیه خانه

8-2

آب و هوا
ایستگاه های هواشناسی

1-6

بارندگی

1-7

دمای هوا

1-7

رطوبت نسبی

1-7

روزهای یخبندان

1-7

ساعات آفتابی

1-7

سرعت وزش باد

1-7

آبخیزداری (فعالیت ها)

4-33

آبزيان
 4-37و 4-36

تولید
پرورش

4-39

آتش سوزی جنگل ها
نگاه کنید به جنگل ها  -آتش سوزی

آتش سوزی مراتع
نگاه کنید به مراتع  -آتش سوزی

آزمايشگاه

 17-4و 17-3

اداره کل بیمه سالمت ( بیمه شدگان)

 15-1لغایت 15-4
15-5
15-25

اداره کل تأمین اجتماعی
بیمه شدگان

 15-19لغایت 15-22

غرامت پرداخت شده

15-22

فعالیت محل کار

15-21

کارگاه های تحت پوشش

15-17

کمک های نقدی

15-22

مستمری بگیران

15-23

نوع بیمه

اداره کل حفاظت محیط زيست

 15-19و 15-20
1-10

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
متقاضیان
افراد به کار گمارده شده

 3-7و 3-8
 3-9و 3-10

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
سالن های وابسته

18-8

سینما

18-7

چاپخانه های تحت نظارت

18-9

کتابخانه های عمومی

18-11

ازدواج ثبت شده

 2-20و 2-21

اعتبارات دستگاه ها

 20-3و 20-4

اقامتگاه های عمومی

 10-10و 10-11

انبارها
ايستگاه های آتش نشانی

11-18
 19-2و 19-3
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ب
بازرگانی

شهرستان

صادرات
واردات

 10-2 ،10-1و 10-5

بهزیستی

 10-3لغایت 10-5

نگاه کنید به اداره کل بهزیستی

بیکار

باسوادان
نگاه کنید به جمعیت – باسواد

بانکها
بدهی ها
تسهیالت اعطایی

 13-7و 13-8

تسهیالت پرداختی

 13-5و 13-6

سپرده ها

13-1
 13-3و 13-4

بچه ماهیان
نگاه کنید به آبزیان  -میزان تولید

طول خط انتقال

8-11

مقدار فروش و نوع مصرف

8-15

روستاها و خانوارهای روستایی

8-14

برنامه های تلویزیونی
برنامه های رادیویی

 11-22لغایت 11-25

واحدها

11-22

ت

تعمیر کاالهای شخصی و خانگی

نگاه کنید به کارگاه ها  -تعمیر کاالهای شخصی و خانگی
 1-2لغایت 1-4
تقسیمات کشوری

والدت ثبت شده

بنیاد شهید و امور ايثارگران
 15 -12و 15 -13

خانوارهای شاهد

 15-9لغایت 15-11

مستمری بگیران

15-13

خدمات

15-11

پرداختی ها

 15-10و 15-11

بودجه استانی

ج
جرائم ،دستگیر شدگان
جمعیت

 12-1و 12-2
 18-2و 18-4
17-4

 20-4لغایت 20-6
20-2
4-1

بهره برداری های کشاورزی
 4-2لغایت 4-5
 4-3و 4-4
4-6
 4-2و 4-6

2-17
14-6

باسواد

 16-1و 16-2

جنس

 2-3لغایت  2-7 ،2-5و  2-9لغایت 2-11

ساکن و غیر ساکن
سن

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)

نوع فعالیت

 9-1لغایت 9-8

ث

بناهای تاریخی ( بازدید کنندگان)

مساحت گلخانه

 17-3و 17-4

ثبت احوال

نگاه کنید به موزه ها و بناهای تاریخی ( بازدیدکنندگان)

بهره برداری

 13-9لغایت 13-11

پرتونگاری ،مراکز
پروانه های ساختمانی
پست

توانبخشی ،مراکز

نگاه کنید به رادیو (برنامه ها)

مساحت زمین

3- 2

پ

تلفن
تلويزيون (برنامه ها)

نگاه کنید به تلویزیون (برنامه ها)

بهره برداران سرشماری شده

 3- 1و 3- 2

بیکاری ،نرخ
بیمه

برق
تعداد مشترکین

اعتبارات هزینه ای

سواد

3- 3

مرسوالت
8-13

جانبازان

جنس

 3- 1و 3- 2

نقاط شهری و روستایی

 13-7و 13-8

تعداد واحدها

634

 4-2 ،4-1و  4-4لغایت 4-6

 2- 6و 2- 7
2-10 ، 2-3 ،2-2و 2-12

شهرستان

2- 7

گروه های سنی

2- 4

مهاجران
میانگین سنی
میانه سنی
نقاط شهری و روستایی
نوع خانوار
وضع زناشویی
وضع فعالیت

2-13
 2-15و 2-17
2-16
 2-3لغایت 2-5
2- 7
2-14
3- 1
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جمعیت هالل احمر

 15-14لغایت 15-16

ذبح شده

4-20

4-29

شهرستان

4- 7

مقدار تولید شیر

4- 9

جنگلکاری
جنگل ها
آتش سوزی
مساحت

4-31

دانش آموزان

 4-28لغایت 4-31

دوره آموزش استثنایی

4-5

جو

16-7
 16-7و 16-19

دوره های تحصیلی
دوره های تحصیلی بزرگسال

چ

چوب

نگاه کنید به فرآورده های چوبی ،میزان تولید

ح
حساب های استانی

 16-14 ،16-5و 16-15

شاخه تحصیلی

16-18

فارغ التحصیالن

16-18

دانشگاه ها و مراکز آموزش
عالی

ستانده

23-2

آموزشگران

ارزش افزوده

23-1

ثبت نام شدگان

16-24

مصرف واسطه

23-3

دانش آموختگان

 16-29لغایت 16-31

خالص مالیات بر واردات

23-1

دانشجویان

 16-26لغایت 16-28

خ

کارکنان آموزشی

خانوار

گروه عمده رشته تحصیلی

تعداد افراد
ساکن و غیر ساکن
شهرستان ها
نقاط شهری و روستایی

 2-9و 2-11
 2-3و 2-6

 16-21و 16-22

16-20
 16-26 ،16-23و 16-29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
پزشکان

 17-7و 17-8

2-6

پیراپزشکان

17-9

2-5

کارکنان

17-7

نوع خانوار

2-7

موارد مراجعه

خانه های بهداشت

17-2

خرده فروشی

نگاه کنید به کارگاه ها  -خرده فروشی

خون

د
دادگاه ها
تعداد شعب

اورژانس

درآمد خالص خانوار

 17-13و 17-14

14-1

راه آهن

دادگاه های تجدید نظر
دادگاه های عمومی

11-5
 11-1لغایت 11-3
11-4

نگاه کنید به برق – روستاها و خانوارهای روستایی

داده  -ستانده ،جدول ضرایب

ز
 17-3و 17-4

دام
 17-15لغایت 17-17
17-18

تعداد شیردوشی شده

4-9

تولید پشم ،مو و کرک

4-10

تعداد بهره برداری

 18-3و 18-5

روستاهای دارای برق

نگاه کنید به دادگاه ها

تعداد

12-7

راه ها

نگاه کنید به دادگاه ها

بخش دامپزشکی

 21-6و 21-7

راهدارخانه

نگاه کنید به دادگاه ها

داروخانه ها

17-5

ر
راديو (فرستنده ها)
راديو (برنامه ها)
راه

دادگاه های انقالب

نگاه کنید به حساب های استانی

17-11

 4-7لغایت 4-10

18-17

زائران
زنبور عسل ،بهره برداری های پرورش دهنده

4- 2

س

ساختمان (فعالیت ها)

نگاه کنید به فعالیت های ساختمانی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای
آموزش دیدگان
مراکز ثابت

16-33
 16-32و 16-33
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16-32

مربیان

سازمان نهضت سوادآموزی

ف
فاضالب

دورههای نهضت

16-19

سوادآموزان

16-16

4-32

فرآورده های چوبی ،میزان تولید
فرآورده های نفتی

قبول شدگان

16-19

مصرف

6- 1

نقاط شهری و روستایی

16-16

مخازن

6- 2

جایگاه های فروش

6- 2

سطح کاشت

نگاه کنید به محصوالت کشاورزی  -سطح کاشت

سموم ،مقدار فروش
سیلوهای گندم
سینما ،تماشاگران

4-23

 11-20و 11-21
18-7

ش
کاالها و خدمات مصرفی (روستایی)

22-2

کاالها و خدمات مصرفی (شهری)

22-1

شاغالن
جنس

 3-1لغایت 3-3

بخش های عمده اقتصادی

3-2

نقاط شهری و روستایی

3-2

شرکت های تعاونی
13-12

اعتبار
تأمین نیاز تولیدکنندگان

10-6

تأمین نیاز صنوف خدماتی

10-6

تأمین نیاز مصرف کنندگان

10-6

خدماتی

10-7

حمل و نقل

11-17

روستایی

 10-8و 10-9

کشاورزی

 4-40و 4-41

مسکن

9-15

معدنی

5-7
4-35

شن های روان ،تثبیت

ص

صادرات

فرودگاه ها ،بار و مسافر

صندوق بازنشستگی کشوری

ط

 15-27و 15-28
 2-20لغایت 2-22

طالق ثبت شده
طول جغرافیايی شهرستان ها

1-1

عرض جغرافیايی شهرستان ها

1-1

ع
عمده فروشی

نگاه کنید به کارگاه ها  -عمده فروشی

3- 2

فعالیت ،نرخ
فعالیت های ساختمانی
فوت ثبت شده

 9-9لغایت 9-13
 2-18و 2-19

کارکنان آموزشی سازمان آموزش و پرورش
 16-10 ،16-8 ،16-6 ،16-5لغایت 16-12

کارکنان دولت
جنس

 3- 4و 3- 5

دستگاه اجرایی محل خدمت

 3- 4و 3- 5

مدرک تحصیلی

3- 5

وضعیت استخدامی

3- 4

کارگاه های صنعتی
ارزش افزوده فعالیت صنعتی
پروانه بهره برداری صادر شده
تعداد

7-14
 7- 2و 7- 3
 7-5لغایت 7-9

جبرانخدمات مزد و حقوق بگیران

 7-10و 7-11

جواز تأسیس صادر شده
سرمایه گذاری
شاغالن
شهرستان ها

7- 1
 7-12 ،7-4و 7-13
 7-7لغایت 7-9
 7- 6و 7- 9

طبقات کارکن

 7-5لغایت 7-8

میزان اشتغال

7- 3

نحوه مالکیت

 7- 5و 7- 6

نوع فعالیت
نگاه کنید به بازرگانی -صادرات

 11-14لغایت 11-16

ک

شاخص بها
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8- 6

 7-1لغایت  7-13 ،7-11 ،7-8 ،7-5و
7-14

کتابخانه های عمومی
نگاه کنید به اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی  -کتابخانه های
عمومی

کشاورزی ،مساحت اراضی
کشتارگاه ها

1- 5
19-1

کمیته امداد امام خمینی
خدمات

15-7

پرداختی ها

15-6
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تعداد واحدها
مددجویان

کود شیمیايی ،مقدار توزيع

15-6

مرغ تخمگذار ،مرغداری های پرورش دهنده

 15-6و 15-7
4-22
6-3

گ

 4-15و 4-16

مرغ گوشتی ،مرغداری های پرورش دهنده
 4-13و 4-14
18-10

مطبوعات

گازرسانی
گاز طبیعی ،مصرف و انواع انشعاب

معادن
6-3

 5-1و 5-2

تعداد
جبران خدمات مزد و حقوق بگیران

5-1

4-18

سرمایهگذاری

5-6

تعداد و ظرفیت

4-17

شاغالن

5-3

تولید شیر و کود

4-19

نحوه مدیریت

5-1

گاوداری های صنعتی
تعداد گاو و گوساله

گردشگران خارجی

18-18

منابع طبیعی ،جنگل و فضای سبز

موتورسیکلت

گروه های عمده شغلی
گندم

1-11

نگاه کنید به شاغالن  -گروه های عمده شغلی
 11-20 ،4-5و 11-21

نگاه کنید به وسایل نقلیه موتوری(شماره گذاری شده)

موزه ها و بناهای تاريخی(بازديدکنندگان)
مؤسسات تشخیصی  -درمانی

م

مؤسسات درمانی

مایه کوبی دام ها

18-12
 17-3و 17-4
 17-1لغایت 17-4

نگاه کنید به دام  -بیماری ها

محصول ناخالص داخلی

23-1

محصوالت باغی

4-11

محصوالت ساالنه

4-21

محصوالت کشاورزی
تعداد بهره برداری
سطح کاشت

 4-2لغایت 4-12
 4-6 ،4-5و 4-25

متوسط هزینه تولید

4-24

مقدار تولید

4-25

مراتع
آتش سوزی

4-31

اصالح و احیا

4-34

مساحت

4-28

مراکز بهداشتی و درمانی

17-2

مراکز پرتونگاری
نگاه کنید به پرتونگاری ،مراکز

مراکز توانبخشی
نگاه کنید به توانبخشی ،مراکز

637

نمایه موضوعی ................................................................................................سالنامه آماري استان لرستان1396 -

ن
نفت ،فرآورده ها
نگاه کنید به فرآورده های نفتی
4-30

نهالستان

نهضت سواد آموزی
نگاه کنید به سازمان نهضت سواد آموزی

نیروی انتظامی
پرونده های تشکیل شده
مواد مخدر کشف شده

 14-4و 14-5
 14-9و 14-10

و
واحدهای مسکونی
بخش متقاضی
تعداد طبقه

9-8
9-4

نوع اسکلت و مصالح

 9-3و 9-7

نوع پروانه

 9-2و 9-8

واردات
نگاه کنید به بازرگانی  -واردات

ورزش
مربیان و داوران

18-14

ورزشکاران

18-15

وسايل نقلیه عمومی جاده ای (باری)

 11-12و 11-13

وسايل نقلیه عمومی جاده ای

 11-8لغایت -11
11

(مسافری)
وسايل نقلیه عمومی درون شهری

11-6

وسايل نقلیه موتوری(شماره گذاری

11-7

شده)

وضع جوی
نگاه کنید به آب و هوا  -وضع جوی

والدت ثبت شده

2-17

هـ
هزینه خانوار
نگاه کنید به هزینه های خالص خانوار

هزينه های خالص خانوار
خوراکی و دخانی

 21-3 ،21-1و 21-5

غیر خوراکی

 21-2 ،21-1و 21-4
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