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 تحول و نوآوری در آمارهای بخش کشاورزی

 مه  زراعی ومحصوت   و ، لبنیا مرغتخ ، و سفید قرمز گوشت نظیر یشاورزکمحصاوت  مه   مت یقو نوساا    یناگهانش یافزا

آمار در بخش کشاااورزی را موقع به دیتول تیاهم ،ریدر چند ساااا ا  (هامیوهفرنگی و انواع زمینی، گوجهبرنج، پیاز، ساای ) یباغ

 .سا تپیش نمایا   ازبیش 

در اکثر  دهد.این موضوع را نشا  می اهمیت، یافته توسعهبخش کشاورزی در کشورهای آمارهای موقع منظ  و به انتشار به ینگاه

وزانه ر صور بهر ید شیتول ارآم ،کشورها مانند دانمارک یو در بر  ماهانه صور بهآمار کشتار دام و تولید شیر کشاورهای اروپایی  

اب ای و انتخهایی مانند تصاویر ماهوارهتغییرا  تولید محصوت  زراعی و باغی با استفاده از روشدر این کشورها شود. یگزارش م

 ایات  متحدهدر گبرد. اسااتفاده قرار می مورد ریزی و مدیریت عرضااه و تضاضااا در بازار بینی و برای برنامههای ثابت، پیشنمونه

ینترنتی اا ی یتلفنروش بهو ماهانه های در بازهمورد نیاز اطالعا  ، و  شااکبار یمحصااوت  باغ میزا  تولید ینیبشیپ یا برایکآمر

 شود.گزارش می فصل یدر انتها محصواهر میزا  تولید و گردآوری 

سه زیربخش  به درصاد ارزش افزوده بخش کشااورزی   29از دهد که بیش نگاهی به آمارهای بخش کشااورزی در ایرا  نشاا  می  

در جها  از نظر  ایرا از طرف دیگر رتبه و دامداری ا تصاا  یافته است.  ی( باغمحصاوت  داممی )  ،ی(زراعمحصاوت  سااتنه )  

گوشت مرغ )رتبه (، 5(، تعداد گوسفند و بره )رتبه 3(،  رما )رتبه 1(، زعفرا  )رتبه 1تولید محصاوت  مهمی مانند، پتاته )رتبه   

 که توسااس سااازما  غ ا و کشاااورزی ملل متحد   (،93محصااوت  ساااتنه و داممی )رتبه  ( و مجموعه وزنی 93)رتبه  (، شاایر2

(FAO  به عنوا )رای ب بهنگام منظور تولید آمارریزی بهبرنامهاهمیت شااود، می منتشاارامنیت غ ایی  المللی متاالواسااازما  بین

     کند.را مشخص می محصوت  کشاورزیمصرف، صادرا  و واردا   مدیریتدر راستای  گ اریسیاست

ها، واحدهای های صنعتی، گلخانهدامداری، های صنعتیکارگاهی )مرغداریشامل واحدهای  در ایرا  کشااورزی تولیدی واحدهای 

محصااوت   پرورش )  انواریواحدهای های کشاات و صاانعت( و و شاارکت  وراکیپروری پرورش قارچ  وراکی، واحدهای آبزی

را بتته به کارگاهی یا  انواری بود   کشاورزیبخش آمارهای مرکز آمار ایرا  شاود.  می( و دام و طیور محصاوت  داممی  ،سااتنه 

نتایج آ  را در قال  نشااریا  متنوع و اینفوگرافی گیری گردآوری و واحدهای تولیدی کشاااورزی به صااور  ساارشااماری یا نمونه

گیری و با اسااتفاده از چارچوب حاصاال از ساارشااماری عمومی  صااور  نمونهآمارگیری از واحدهای  انواری به .کندمنتشاار می

 از بر ی اشکات  ترینمه شود. از شاود. آمارگیری از واحدهای کارگاهی غالبا  به صور  سرشماری انجام می کشااورزی انجام می 

عدم اجرای بر ی از و  )بهنگام نبود ( آماارگیری سااااتنه  عادم  ،نبود ( موقعباه ) نتاایج  در انتشاااار تاخ یر هاا  گیریاین آماار 

منظور رفع این به اقداما  مهمی چند ساااا گ شااته طی  مشااکال به این  توجههای مه  در این بخش بوده اساات. با آمارگیری

 :شودها اشاره میانجام شده که به بر ی از آ اشکات  

) گالافند و بره، بز و بزغال ، گاو و گالاال ،  یدام ،) زراعی(، محصالت  دائمی ) باغی( آمارگیری از محصوالت  ااته   -1

سه زیر بخش در این  :کشی(و طیالر ) گالشوری، خممذاار، مادر و والو   (شورر و به  شورر و گاومیو و به  گاومیو  
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طرح آمارگیری زراعت اجرای شود. می منتشر های مرتبس با سطح برآورد استانی با سری زمانی سه سالهنتایج طرحمه  

برای ساا زراعی مورد  ساتنه تولید محصوت گردآوری آمار عالوه بر  . در این طرح آمارگیریشاروع شد  1321از سااا  

که اجرای آ  از  ،شود. در طرح آمارگیری باغداریساا زراعی آتی نیز انجام می بینی ساطح کاشات محصوت   نظر، پیش

ساا مورد نظر،  داممی تولید محصوت  گردآوری آمار مربوط به سطح کاشت و مضدارعالوه بر  ده،شاروع ش  1331سااا  

و نتایج آ  به طور منظ   شروع 1331از ساا گرداوری آمار مرتبس با دام شاود.   بینی تولید سااا بعد نیز انجام می پیش

گیری تعداد و تولیدا  دام اندازهو آمارگیری جدید د، منظور تولید آمار بهنگام از گوشات قرمز و شیر به شاود. منتشار می 

گیری تعداد و تولیدا  دام سانگین ) گاو و گوساله( از ساا  و اندازه 1321از سااا  )گوسافند و بره و بز و بزغاله(   ساب  

 های نوینشااود. طراحی این دو طرح با اسااتفاده از شاایوهبرآورد در سااطح کشااور به صااور  فصاالی اجرا می  با 1323

 .شودعا  به صور  تلفنی انجام میگیری و گردآوری اطالونهنم

که شروع شده  1311های کشور از ساا اجرای آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه  های کشالر:آمار کشورار دا  کشرارگاه  -9

نتایج طرح  ،با هدف تولید آمار بهنگام 1321شااد. از ساااا به صااور  ساااتنه منتشاار می 1321نتایج این طرح تا ساااا 

اا ابتدای ساا، از ریزا  و کاربرا  از نتایج این طرحبا توجه به اسااتضباا برنامه شااود.منتشاار می م کور به صااور  فصاالی

آمار کشاااتار دام  با انتشاااار نتایج 1322از ابتدای سااااا  شااود. می منتشاااربه صااور  ماهانه   این طرح نتایج ،1323

 صور بهو دام سنگین ساب   گیری تعداد و تولیدا  دام های اندازهطرح نتایجو  صاور  ماهانه های کشاور به کشاتارگاه 

شود. در این چر ه تغییرا  صور  فصلی منتشر میبهچر ه تولید و عرضاه گوشات قرمز کشور   آمار مربوط به  فصالی، 

 های رساامی کشوردام و تعداد دام کشاتار شاده در کشااتارگاه  دارای های برداریمربوط به تعداد دام پروار شاده در بهره 

  .شود.میرصد  صور  فصلیبه

گوشت طیور  تولید درصد  29براساس تحضیضا  انجام شده بیش از  کشوالر:  راومی  هایآمار کشورار طیالر کشورارگاه   -3

 کشتار آمارگیری ازطراحی  ،شود. با توجه به اهمیت گوشت مرغ در سبد غ ایی  انوارهاها عرضه میکشاور در کشتارگاه 

در دسااتور کار مرکز آمار قرار گرفت. با مطالعا  انجام شااده و تهیه  1322های کشااور از ابتدای ساااا کشااتارگاهطیور 

 1322اجرای این طرح مه  از دی ماه ساا  انجام شد، با همکاری ساازما  دامززشاکی کشاور    که هافهرسات کشاتارگاه  

 مربوط به کشتار های انجام شده آمارریزیبرنامه شود. بر اساسآمار کشاتار طیور به صاور  فصالی منتشر می    شاروع و  

 شود.میساا جاری به صور  ماهانه منتشر  طیور از زمتتا 

های توسااعه اقتصااادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسااالمی ایرا ، یکی از در برنامه :های کشووالرآمارگیری از گلماه  -1

باشااد که با ( کشااور میی)باغ یمی( و دایتنه )زراعمحصااوت  سااا یدافزایش کمی و کیفی تول ی،اهداف بخش کشاااورز

 ینر اشود. دپ یر میمحصوت  امکا  یدتول یننو هاییوهکارگیری شاساتفاده مطلوب و اصولی از منابع و امکانا  و با به 

 یشعالوه بر افزا تواندیاساات که م یمؤثر یها( از جمله راهکارهاتحت کنترا )گلخانه یسدر مح یاها راسااتا پرورش گ

 ایظهقابل مالح ییصرفه جو یزن یدر مصرف آب بخش کشاورز یی،و اشاتغاا زا  یو باغ یمحصاوت  زراع  یدراندما  تول

در کشااور  یامحصااوت  گلخانه یدها و تولگلخانه یستاساا یرا  یهابعمل آمده در ساااا هاییزیر. با برنامهیدنما یجادا

 یدلمضدار تو و، نوع محصوت  یاییجغراف یعنظر توزها از گلخانه یتمنظور شنا ت وضعداشته است. به یروند رو به رشد
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موضااوع مطالعه  ینابه توجهاجتناب ناپ یر اساات. با  یو بهنگام، امر یق، وجود آمار و اطالعا  دقایگلخانه محصااوت 

با دو  یترشته فعال یناز ا یریآمارگو  در دستور کار قرار گرفت 1323ها از سااا  از گلخانه یریطرح آمارگ یهمنظور تهبه

ر د یامحصوت  گلخانه یدآمار مرتبس با تول یها( و گردآورچارچوب )فهرست نام و نشا  و مشخصا  گلخانه یههدف ته

 یبار به مرحله اجرا درآمد اطالعا  مهم ینولا یمرحله اجرا درآمد. در این طرح آمارگیری که برابه 1322آذرماه سااااا 

و نتایج آ  در قال   گردآوری یامحصااوت  گلخانه یدو مضدار تول یرکشااتها، سااطح زدر مورد تعداد و متاااحت گلخانه

  است.جداوا متنوع منتشر شده 

پرورش مرغ به شکل  : و واحدهای پرورش قارچ خالراکی کشالر صنعری هایگاوداری و هایمرغدارآمارگیری از های طرح -5

دار از نژادهای اصالح شده های نطفهمرغهای یکروزه یا تخ با وارد کرد  جوجه مرغ 1333صنعتی در ایرا  از ساا 

 ارجی آغاز شد و توسعه آ  در این مد  به حدی بود که امروزه توانتته است بخش قابل توجهی از پروتلین حیوانی 

رش طیور در کشور ما از شش فعالیت اصلی، پرورش مرغ تین، مرغ اجداد، مرغ مادر، نماید. صنعت پرو تامینکشور را 

های یتاز فعال آمارگیریمرکز آمار ایرا   .شده استمرغ تخمگ ار، مرغ گوشتی و ی  فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل 

های آمارگیری متنوعی از این های گ شته بتته به مورد طرحو در ساا نمودهآغاز  1315مختلف این صنعت را از ساا 

های پرورش مرغ تخمگ ار، مرغ گوشتی، مرغ مادر و موستا  فعالیت مرغداری نحوهویژه میزا  تولید و ها بهرشته فعالیت

منتشر شده  هاانجام و نتایج آ  1322فعالیت یاد شده در ساا  1در این راستا آمارگیری از جوجه کشی اجرا نموده است. 

 است. 

به مرحله  1323ساا از این رشته فعالیت  آمارگیریکه آ رین شروع شده  1312از ساا  های صنعریگاوداریگیری از آمار

درصد واحدهای پرورش گاو و گوساله  5های صنعتی حدود است. بر اساس نتایج این طرح در حالی که گاوداریاجرا درآمده 

بیش از  ،شودهای صنعتی استفاده میدرصد ظرفیت گاوداری 59و در شرایطی که فضس از  اندکشور را به  ود ا تصا  داده

درصد گوشت   53و  شیر  درصد 19 ها در این گاوداری شود.می ها پرورش دادهدرصد گاو و گوساله کشور در این گاوداری 33

 شود. شور تولید میگاو و گوساله ک

قارچ  یدو مضدار تولتوزیع جغرافیایی این موستا   یتشنا ت وضعبا هدف  اکیآمارگیری از واحدهای پرورش قارچ خالر

 اجرا و آ رین آمارگیری از این فعالیت در تابتتا  سالجاری ساله شروع شد.  5زمانی  با سری 1339کشور از ساا  وراکی 

  شود.نتایج آ  زمتتا  منتشر می

ز ا یبخشااا ینمنظور تخمبه ی وراک یا و پرورش آبز یرتکثبا توجه به اهمیت  :پروری کشووالرمزارع آبزی  آمارگیری از -1

پروری کشاااور با دو هدف مزارع آبزیآماارگیری از  طرح برای اولین باار  جااری  در سااااا، جاامعاه   یااز مورد ن ینپروتل

ا   وراکی در دستور و گردآوری آمار مرتبس با تولید انواع ماهیپروری واحدهای آبزیساازی فهرسات نام و نشا    بهنگام

جاری آ  تا آ ر ساااا اولیه نتایجدر مهر و آبا  ماه ساااا جاری اجرا و  آمارگیری از این رشااته فعالیت  گرفت. رارکار ق

 شود.منتشر می
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 ییروستا ،یشهرسه جامعه  متشکل از یرا ،ا یتجمع یاجتماع ی ترک ثبت پای  ومعیت عشوایر کالننده کشالر: ایجاد  -1

 هایزیردر برنامه یددارند که با یکدیگربا  یاساس یهاتفاو  ی،و اجتماع یجوامع از لحاظ اقتصاد یناسات. ا  یریو عشاا 

بر کوچ اساات و با  یمردم آ  مبتن یکه زندگ یلیاساات با سااا تار ا یاکوچنده، جامعه یر. جامعه عشااایردمد نظر قرار گ

بنا  یدامدار یهها بر پامعاش آ  ی ود اتکا یهادام یبرا ییعاز منابع طب یبرداربا بهره یعیو طب یمیاقل یستوجه به شرا

ه شمار ب یتتز یسمح مراقبت ازو  یعیاز منابع طب یبرداربهرهو  یدتول هاییوهش یناز بهتر ی،زندگ یوهش ینشده است. ا

ی ، این موضوع نشا  دهندهشودمیپرورش داده  کوچنده یرجامعه عشادرصاد دام سب  کشور توسس   39حدود . آیدیم

ه کوچنده، س یرعشا ی انوارها ییشناسا منظوربه  است. گوشات قرمز  یددر تولیرگ ار این جامعه مه  و تخث یارنضش بتا 

 یکردرو ییربا هدف تغ یرا رکز آمار اماجرا شااده اساات. از این جامعه  1331و  1311 ،1311 یهادر ساااا یساارشاامار

در  صو  امکا   یهمطالعا  اول ی،ثبت یهابه روش استفاده از داده تیسان   یوهآمار و اطالعا  از شا  یگردآور یهاروش

انجام داد و پس  یرا ا یرسازما  امور عشا یکوچنده کشاور را با همکار  یرعشاا  یاز  انوارها یازاطالعا  مورد ن یگردآور

از طریق اتصاا با بیش از  کوچنده کشاور  یرعشاا  یتمعج یه، ثبت پا1323ها در سااا  گرآوری دادهساامانه و   یاز طراح

با اجرای این طرح مه  عالوه بر صرفه  شد.  الصاه نتایج آ  منتشار   1322آبا  ماه و  یجاداپایگاه اطالعاتی کشاور   11

سازی ساازی اطالعا  در فاصاله زمانی مشاخص فراه  شد. در ساا جاری ضمن بهنگام   ها، امکا  بهنگامجویی در هزینه

قی ار ییالجمعیت عشایر کوچنده بر اساس محل استضر ،نتایج شهرستانیمضدما  استخراج  ها،تعدادی از اساتا   طالعا ا

 شود.   منتشر می ریزیفته آمار و برنامهفراه  شده که نتایج آ  طی ه و قشالقی

 یهادر ساا یبردارا  کشاورزچارچوب بهره یهبا هدف ته یکشاورز یعموم یسرشمار :یکشاورز یعمالم یشومار اور  -3

فهرست  یهاجرا شده عالوه بر ته هاییسات. در سارشمار  درآمده ااجرا مرحله به 1323و  1339، 1319، 1311، 1359

کاشت  سطح شامل یکشاورز بخش هاییتفعال مهمترین در مورد با ارزشیاطالعا   ی،بردارا  کشاورزنام و نشاا  بهره 

ایج و نت یگردآورهای مه  کشاورزی سایر فعالیت و ینو تعداد دام سب  و سنگ یمحصوت  ساتنه و دامم یدو مضدار تول

با  1323 یکشاورز یعموم یشده است. در سرشمارمنتشار   ترین واحد جغرافیایی )آبادی و شاهر( آ  در ساطح کوچ  

نجام اجای پرسشنامه کاغ ی( )اساتفاده از تبلت به  یکیروش الکترون هب اطالعا  یردآورگ، یرا مرکز آمار ا یکردرو ییرتغ

 شد.   

 صور  ساتنه به نیز مه  ساتنه و داممی د محصاوت  یتول آمار مربوط به ،ژهیو یهاطرح یبا اجرا ی نده نزدید اسات در آ یام

رد دامتااتضی  جامعه ارتباط  ییت غ ایه با امنک یاتیح یهاطرح گونهاینه اعتبارا  ک یدر صااورت .شااود منتشاارو  آوریگرد

 یهایریه با عنوا  آمارگکها یریآمارگ لین قبیا یاجرا یبرا را یز آمار اکمر یدر دفتر تخصااصاا ت ین ظرفیا ،شااود تخمین

 وجود دارد. شوند،ی( شنا ته مRapid Surveyع )یسر
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