
  نقشه آماري
باشـند و بـه منظـور اجـراي بهینـه هاي آماري میها و طرحهاي آماري بخشی از ملزومات اجراي سرشمارينقشه

هاي و نقشـه 1:2000ها بـه دو صـورت شـهري در مقیـاس گیرند ایـن نقشـهها مورد استفاده قرار میسرشماري
  شوند.تهیه و بهنگام می هاي پایهو با استفاده از نقشه 1:50000روستایی در مقیاس 

سادگی، بهنگام بودن، آدرس آماري عناصر موجود در نقشه و پوشش کـل نقـاط جغرافیـایی شـهري و روسـتایی 
  .آیندهاي اصلی این نقشه ها بشمار  میکشور از ویژگی

ی نقشه هاي آماري امکان درك، مقایسه و تحلیل داده هاي آماري براي تصمیم گیـري در سـطوح مختلـف مکـان
آماري بـراي کمـک بـه -چارچوب مکانی شامل شهر، آبادي و سطوح تقسیماتی توسط کاربران را فراهم می کنند.

مطمئنا استفاده از مکان براي تلفیق اطالعات سرشماري و طرح هاي آماري با اطالعات مکانی طراحی شده است. 
  درك بهتر جامعه و محیط پیرامون را فراهم می کند.

 آماري را شرح می دهیم.-از پرکاربردترین سطوح مکانیدر اینجا برخی 
  روستایی  نقشه آماري

می باشد که به منظـور راهنمـایی مـامورین  1:50000ي موضوعی با مقیاس هاي آماري روستایی یک نقشهنقشه
ه مهمترین عارضه در نقشـسرشماري و آمارگیري در سطح کشور بجز مناطق شهري مورد استفاده قرار می گیرد. 

  هاي روستایی آبادي می باشد.
  شهري  نقشه آماري

بـه  مسـطحاتییک نقشـه  ،ي بلوکه)(به اختصار آباد بلوکههاي داراي نقشه هاي آماري شهري و آبادي نقشه
می باشد کـه بـه منظـور راهنمـایی مـامورین سرشـماري و آمـارگیري در سـطح شـهرها و  1:2000مقیاس 

  گیرد.مورد استفاده قرار می ي بلوکههاآبادي

 تر تحت عنوان بلوك آمـاري تعریـفهاي ساختمانی و مراکز مسکونی که بصورت دقیق در این نقشه ها بلوك
هاي اسـتاندارد هاي آماري مطابق نقشه. دقت مسطحاتی نقشهمی باشنداز اهمیت زیادي برخوردار می شوند 

  باشد.می 1:2000

  ی:آدرس آماري و فایل جغرافیای
در ایـن سـاختار  سـاله تعریـف شـد. 30ي زمـانی دهی مرکز آمار ایران بـراي بـازهساختار آدرس 1365در سال 

تهیه  هاي کشور در نظر گرفته شد.شهرها و آبادي سطوح تقسیماتی، ي مشخصی براي کدگذاريدهی، بازهآدرس
  یکی از اهداف تعریف شده براي دفتر نقشه و اطالعات مکانی مرکز آمار ایران است. این فایل، 

کدهاي معرف سطوح تقسیماتی، آبادي ها، نقاط وابسته به آبادي ها بـا عنـوان نقـاط این فایل، پایگاه داده اي از 
دهـی از سـاختار سسیسـتم آدرفرعی و در مقاطع سرشماري عالوه بر موارد ذکر شده شامل بلوك و حوزه است. 

(بـراي دوره  کند که از کدهاي استان، شهرستان، بخش، دهستان، آبادي، شـهر، حـوزهاستفاده می سلسله مراتبی
کنـد، هاي شهري در هر دوره سرشـماري تغییـر میها و بلوكکد حوزه شود.و بلوك تشکیل می هاي سرشماري)

  متفاوت است.یافته براي هر دوره سرشماري رقمی اختصاص 19کد لذا 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سطوح تقسیماتی:

سطوح تقسیمات سیاسی کشور از باالترین سطح تا پایین ترین آن به ترتیب شامل : استان، شهرستان، 
میباشد. بدینگونه که هر استان از چند شهرستان، هر شهرستان از چند بخش و هر  و شهر بخش و دهستان

تشکیل میشود. الزم به ذکر است که هر دهستان نیز شامل تعدادي نقاط  و شهر بخش از چند دهستان
که وزارت کشور براي  براساس تقسیماتی.روستایی، مکان و مزرعه میباشد که عناصر تقسیماتی نامیده میشوند

  . این سطوح عبارتند از:ي یکسان در کشور تعریف شده استکل کشور در نظر گرفته است، سطوحی با قاعده

  ) استان: 1

 آبادي

 / شهردهستان

 بخش

 شهرستان

 استان

 ایران



رافیایی معین، که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار غز تقسیمات کشوري است با محدوده جواحدي ا
استان تقسیم  31به  کشور.شودیل میبا توجه به موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و طبیعی تشک

باشند. کدهاي تخصیصی به ها داراي کد دو رقمی واحد در فایل جغرافیایی میشده است که هر کدام از این استان
   00 – 01 – 02 – الی – 30ها عبارتند از : استان

   ) شهرستان:2

بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل  زواحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده جغرافیایی معین که ا
در هر استان کدهاي  .اندطبیعی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده

   01 – 02 – ...ها عبارتند از: شهرستان

   ) بخش:3

به هم پیوستن چند دهستان همجوار  واحدي است از تقسیمات کشوري که داراي محدوه جغرافیایی معین بوده و از
که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی،  تشکیل می شود، مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر

آورد به نحوي که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی واحد همگنی را به وجود می
هاي دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و ریزيها، نیل به اهداف و برنامهر موقعیتارتباطات و دسترسی و سای

هر شهرستان به تعدادي بخش تقسیم  .استعدادهاي اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادي آن تسهیل گردد
آغاز و به هر چند بخش موجود کدي اختصاص  01گردد، که هر بخش داراي کد یکتا بوده که در هر شهرستان از می

  01 – 02 – ...بنابراین در هر شهرستان کدهاي بخش ها عبارتند از: داده می شود. 

   ) دهستان:4

اي محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا، ترین واحد تقسیمات کشوري است که دارکوچک
شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی همگن بوده و امکان مکان، مزرعه همجوار تشکیل می

د باشهر بخش شامل چندین دهستان می .نمایدریزي در سیستم و شبکه واحدي را فراهم میخدمات رسانی و برنامه
شود ـ دهستان مهمترین سطح آغاز می 0001ها در هر بخش داراي کد یکتاي چهار رقمی بوده و از که دهستان

 – 0002 – ...بنابراین در هر بخش کدهاي دهستان ها عبارتند از:  بندي روستایی است.تقسیماتی براي عملیات حوزه
0001  

  ) شهر:5

جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر  شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده 
هاي خاص خود بوده به طوري که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، عوامل، داراي سیمائی با ویژگی

رخوردار و هاي اداري اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهري از خودکفایی نسبی بصنعت، کشاورزي، خدمات و فعالیت



کانون مباالت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر 
در هر بخش یک یا چند شهر موجود است که داراي کد چهار رقمی یکتا بوده و رنج کدهاي شهري از . جمعیت باشد

  ) زم به ذکر است مناطق شهري مانند شهر کد چهار رقمی یکتا دارند.ال(باشد. می 2000 تا 2999و از  1699 تا 1001

  سایر سطوح و نقاط نقشه هاي آماري:
 می پردازیم.نقاط فرعی، آبادي، آبادي بلوکه، حوزه، بلوك آماري ،در ادامه به تعریف 

   :حوزه بنديحوزه سرشماري و 
حوزه «سرشماري محول می شود، اصطالحا محدوده جغرافیایی که انجام سرشماري آن به عهده یک مامور 

کدهاي  نامیده می شود.» حوزه بندي«و عملیات مربوط به تعیین حدود آن بر روي نقشه، » سرشماري
   001– 002 – 003 – 000عبارتند از : حوزه هاي سرشماري در سطح شهر و شهرستان تخصیصی به 

که در درجـه اول توزیـع کـار بـین مـاموران هدف از حوزه بندي تقسیم سطح کشور به مناطق همگنی است 
سرشماري به صورت یکنواخت انجام گیرد و در درجـه دوم کلیـه واحـدهاي آمـاري(بلوك یـا آبـادي) تحـت 

  پوشش سرشماري قرار گرفته و نیز از مراجعه مجدد به این واحدها جلوگیري بعمل آید.

    :بلوك آماري
شـود کـه به هم پیوسته) اطالق می يهازمین و هایا ساختمانهاي به هم پیوسته(اي از ساختمانبه مجموعه

و ...)  ، ترانشـهاز همه طرف به معابرعمومی (کوچه، میدان، خیابان و ...) یـا عـوارض طبیعـی (رودخانـه، کـوه
و ، ردیف درخت، حـد  تواند از نوع دیوار، حصار، نرده، پرچینمی آمار پیرامون بلوكاضالع محدود شده باشد. 

  .اشد... ب

(آدرس  هر بلوك داراي یـک کـد است.موجود در نقشه آماري شهري سطحی ي این عارضه مهمترین عارضه
کـدهاي این بنـابر باشـد.می ي آن کامال مشخص و بسته محدودهبوده و  آماري) منحصر بفرد براي آمارگیري

  000001 و 000002و 000003بلوك هاي سرشماري در هر حوزه عبارتند از: ...و تخصیصی به 

آبادي، محدوده اي است واقع در یک دهستان، با حدود ثبتی یا عرفی مستقل و خارج از محدوده  آبادي: 
شهرها یا آبادي دیگر که به دلیل وجود فعالیت انسان در تمام یا بخشی از آن، قابل تشخیص و معموالً داراي 

اراضی کشاورزي و یا غیر کشاورزي و  نام خاصی است. آبادي یک نقطه جغرافیایی محسوب می شود و شامل
اماکن محل فعالیت یا سکونت انسان است. آبادي ممکن است یک ده، یک مزرعه، یک مکان، یک معدن و 

  جغرافیایی هستند.رقمی یکتا در فایل  6ها داراي کدهاي آبادي امثال آن باشد.
  



عالوه بر تعیین موقعیت آن بیشتر است،  300هایی که تعداد خانوار آنها از براي برخی آبادي آبادي بلوکه:
نیز  2000/1ي آبادي در سطح بلوك با مقیاس نقشه، 50000/1شه هاي روستایی با مقیاس آبادي در نق

 با بازه عدديیایی در فایل جغراف رقمی آبادي بلوکه 4داراي کد هاي داراي نقشه بلوکه گردد. آباديتهیه می
  هستند. 3000از بیشتر و  1700 – 1999

   نقاط فرعی:

کد یکتاي  در فایل جغرافیایی هستند.رقمی  11یا  10ها بوده که داراي کد یکتاي نقاطی وابسته به آبادي
و پس از آن است ي آن زیرمجموعهل آن مربوط به آبادي ایست که این نقطه رقم او 6رقم بوده که  10آنها 

آغاز و به تعداد نقاط فرعی آبادي کد  0001از ي چهار رقمی منحصر به فردکد هر آبادي نقاط فرعی براي 
   شود.داده می تخصیص

نکته: برخی نقاط فرعی در گذشته آبادي بوده اند که با توجه به دالیلی از حالت آبادي خارج و به نقطه فرعی 
کد شش رقمی سابق آن ها نیز در پایگاه داده فایل جغرافیایی تبدیل شده اند. براي این دسته از آبادي ها 

  حفظ می شود.

  معرفی انواع فایل جغرافیایی و محتویات آن:
بخواهیم تقسیم بندي اي بر انواع فایل جغرافیایی و مقاطع تولید آن داشته باشیم، مـی تـوان بـه مـوارد زیـر اگر 

  اشاره نمود:
 فایل جغرافیایی سالیانه    
  سرشماريفایل جغرافیایی  

  



    :)اکسل(در قالب فایل فایل جغرافیایی  يفیلدها
  

  
  

Ostan :کد دو رقمی استان از نوع string  استان 31مربوط به  00 – 30در رنج  

: 11: اصفهان، 10: خراسان رضوي، 09: کرمان، 08: فارس، 07: خوزستان، 06: کرمانشاه، 05: آذربایجان غربی، 04: آذربایجان شرقی، 03: مازندران، 02: گیالن، 01: مرکزي، 00(
: 22: یزد، 21: سمنان، 20: زنجان، 19: بوشهر، 18حمد، : کهکیلویه و بویرا17: ایالم، 16: لرستان، 15: چهارمحال و بختیاري، 14: همدان، 13: کردستان، 12سیستان و بلوچستان، 

  : البرز)30: خراسان جنوبی، 29: خراسان شمالی، 28: گلستان، 27: قزوین، 26: قم، 25: اردبیل، 24: تهران، 23هرمزگان، 

Shahrestanاز نوع  : کد دو رقمی شهرستان در هر استانstring  ...  01 – 02 –در رنج   

bakhsh :قمی بخش در هر شهرستان از نوع کد دو رstring  ... 01 – 02 –در رنج   

Shrdeh : 2000 – 2999و  1001 – 1699هاي یکتاي شهري رنج کدو  0001 – 0002 –در هر بخش رنج دهستان در هر بخش از ... (کد چهار رقمی شهر یا دهستان(  

BlkAbd : کد شش رقمی بلوك یا آبادي  

codeseq : رقم کد آبادي نقطه  6+  0001رقم آن شامل: چهار رقم کد ترتیبی نقطه فرعی  10کاراکتر بوده که  11و متشکل از  هاستنقاط فرعی مربوط به آباديشمارنده ترتیبی
  آید.فرعی و بعد از چهار رقم نقطه فرعی * می

coderec : و  8الی  1این فیلد حاوي کدهایی ازF  وH ي : نشان دهنده4کد ،هاي بخش: نشان دهنده3کد ، ي شهرستاندهنده : نشان2کد ، استاني : نشان دهنده1کد ( باشد.می
، هاي داراي نقشه بلوکهي آباديدهنده: نشان 8کد ، هاي بلوكدهنده : نشان7کد ، ايهاي نقطهي آبادي: نشان دهنده6کد ، ي شهرها و مناطق شهري: نشان دهنده5کد ، هادهستان

  (در فایل جغرافیایی سرشماري موجود است.)) ي حوزه: نشان دهندهHکد ، ي نقاط فرعیدهنده : نشانFکد 



Name :شود.ها و نقاط فرعی در این فیلد آورده میآبادي ،نام تمامی سطوح تقسیماتی  

LastHozeh :عریف می شوند. در این فیلد آخرین شماره حوزه تخصیص داده برخی حوزه هاي سرشماري به علت تراکم جمعیت در بلوك یا آبادي به صورت حوزه هاي مشترك ت
  .شده به آدرس آماري درج می گردد

diag:  شود.بلوکه استفاده میهاي داراي نقشه باشد که از این کد براي آدرس دهی آبادي می 3000و بیشتر از  1700 – 1999رقمی در رنج  4حاوي کدي  

faricode :ي آبادي داشته باشد، چنانچه نقطه فرعی سابقهcodeseq  و فیلد  (بدون ستاره) رقم اول است 10آن تنها حاويfaricode  آن حاوي کد شش رقمی مربوط به زمانی
  است که این نقطه آبادي بوده است.

  رقمی سرشماري: (ترتیب از چپ به راست) 19روش تشکیل آدرس آماري 
  

 )و آبادي بلوکه (شهري بلوك هاي رقمی19ادرس 
                                       

 کد استان
کد 

 شهرستان
 کد بلوك کد حوزه /آبادي بلوکهکد شهر کد بخش

  

 رقمی (روستایی) 19ادرس 
                                      
کد 
 استان

 کد آبادي کد حوزه کد دهستان کد بخش کد شهرستان

 

 


