تحول و نوآوری در آمارهای بخش کشاورزی
افزایش ناگهانی و نوساا قیمت محصاوت مه کشاورزی نظیر گوشت قرمز و سفید ،تخ مرغ ،لبنیا و محصوت مه زراعی و
باغی (برنج ،پیاز ،ساای زمینی ،گوجهفرنگی و انواع میوهها) در چند ساااا ا یر ،اهمیت تولید بهموقع آمار در بخش کشاااورزی را
بیش از پیش نمایا سا ت.
نگاهی به انتشار منظ و بهموقع آمارهای بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته ،اهمیت این موضوع را نشا میدهد .در اکثر
کشاورهای اروپایی آمار کشتار دام و تولید شیر بهصور ماهانه و در بر ی کشورها مانند دانمارک ،آمار تولید شیر بهصور روزانه
گزارش میشود .در این کشورها تغییرا تولید محصوت زراعی و باغی با استفاده از روشهایی مانند تصاویر ماهوارهای و انتخاب
نمونههای ثابت ،پیشبینی و برای برنامهریزی و مدیریت عرضااه و تضاضااا در بازار مورد اسااتفاده قرار میگبرد .در ایات متحده
آمریکا برای پیشبینی میزا تولید محصااوت باغی و شااکبار ،اطالعا مورد نیاز در بازههای ماهانه و بهروش تلفنی یا اینترنتی
گردآوری و میزا تولید هر محصوا در انتهای فصل گزارش میشود.
نگاهی به آمارهای بخش کشااورزی در ایرا نشاا میدهد که بیش از  29درصاد ارزش افزوده بخش کشااورزی به سه زیربخش
محصاوت سااتنه (زراعی) ،محصاوت داممی (باغی) و دامداری ا تصاا

یافته است .از طرف دیگر رتبه ایرا در جها از نظر

تولید محصاوت مهمی مانند ،پتاته (رتبه  ،)1زعفرا (رتبه  ،)1رما (رتبه  ،)3تعداد گوسفند و بره (رتبه  ،)5گوشت مرغ (رتبه
 ،)2شاایر (رتبه  )93و مجموعه وزنی محصااوت ساااتنه و داممی (رتبه  ،)93که توسااس سااازما غ ا و کشاااورزی ملل متحد
( )FAOبه عنوا سااازما بینالمللی متاالوا امنیت غ ایی منتشاار میشااود ،اهمیت برنامهریزی بهمنظور تولید آمار بهنگام برای
سیاستگ اری در راستای مدیریت مصرف ،صادرا و واردا محصوت کشاورزی را مشخص میکند.
واحدهای تولیدی کشااورزی در ایرا شامل واحدهای کارگاهی (مرغداریهای صنعتی ،دامداری های صنعتی ،گلخانه ها ،واحدهای
پرورش قارچ وراکی ،واحدهای آبزیپروری وراکی و شاارکتهای کشاات و صاانعت) و واحدهای انواری ( پرورش محصااوت
سااتنه ،محصاوت داممی و دام و طیور) میشاود .مرکز آمار ایرا آمارهای بخش کشاورزی را بتته به کارگاهی یا انواری بود
واحدهای تولیدی کشاااورزی به صااور ساارشااماری یا نمونهگیری گردآوری و نتایج آ را در قال نشااریا متنوع و اینفوگرافی
منتشاار میکند .آمارگیری از واحدهای انواری بهصااور نمونهگیری و با اسااتفاده از چارچوب حاصاال از ساارشااماری عمومی
کشااورزی انجام میشاود .آمارگیری از واحدهای کارگاهی غالبا به صور سرشماری انجام میشود .از مه ترین اشکات بر ی از
این آماارگیریهاا تاخ یر در انتشاااار نتاایج (باهموقع نبود ) ،عادم آماارگیری سااااتنه (بهنگام نبود ) و عدم اجرای بر ی از
آمارگیریهای مه در این بخش بوده اساات .با توجه به این مشااکال طی چند ساااا گ شااته اقداما مهمی بهمنظور رفع این
اشکات انجام شده که به بر ی از آ ها اشاره میشود:
 -1آمارگیری از محصوالت ااته ( زراعی) ،محصالت دائمی ( باغی) ،دامی ( گالافند و بره ،بز و بزغال  ،گاو و گالاال ،

شورر و به شورر و گاومیو و به گاومیو) و طیالر ( گالشوری ،خممذاار ،مادر و والو کشی) :در این سه زیر بخش
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مه نتایج طرحهای مرتبس با سطح برآورد استانی با سری زمانی سه ساله منتشر میشود .اجرای طرح آمارگیری زراعت
از سااا  1321شاروع شد .در این طرح آمارگیری عالوه بر گردآوری آمار تولید محصوت ساتنه برای ساا زراعی مورد
نظر ،پیشبینی ساطح کاشات محصوت ساا زراعی آتی نیز انجام میشود .در طرح آمارگیری باغداری ،که اجرای آ از
سااا  1331شاروع شده ،عالوه بر گردآوری آمار مربوط به سطح کاشت و مضدار تولید محصوت داممی ساا مورد نظر،
پیشبینی تولید سااا بعد نیز انجام میشاود .گرداوری آمار مرتبس با دام از ساا  1331شروع و نتایج آ به طور منظ
منتشار میشاود .بهمنظور تولید آمار بهنگام از گوشات قرمز و شیر ،دو آمارگیری جدید اندازهگیری تعداد و تولیدا دام
ساب

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

 1323با برآورد در سااطح کشااور به صااور فصاالی اجرا میشااود .طراحی این دو طرح با اسااتفاده از شاایوههای نوین
نمونهگیری و گردآوری اطالعا به صور تلفنی انجام میشود.
 -9آمار کشورار دا کشرارگاههای کشالر :اجرای آمارگیری از کشتار دام کشتارگاههای کشور از ساا  1311شروع شده که
نتایج این طرح تا ساااا  1321به صااور ساااتنه منتشاار میشااد .از ساااا  1321با هدف تولید آمار بهنگام ،نتایج طرح
م کور به صااور فصاالی منتشاار میشااود .با توجه به اسااتضباا برنامهریزا و کاربرا از نتایج این طرح ،از ابتدای س ااا
 ،1323نتایج این طرح به صااور ماهانه منتشااار میشااود .از ابتدای سااااا  1322با انتشاااار نتایج آمار کشاااتار دام
کشاتارگاههای کشاور بهصاور ماهانه و نتایج طرحهای اندازهگیری تعداد و تولیدا دام ساب

و دام سنگین بهصور

فصالی ،آمار مربوط به چر ه تولید و عرضاه گوشات قرمز کشور بهصور فصلی منتشر میشود .در این چر ه تغییرا
مربوط به تعداد دام پروار شاده در بهرهبرداریهای دارای دام و تعداد دام کشاتار شاده در کشااتارگاههای رساامی کشور
بهصور فصلی رصد میشود..
 -3آمار کشورار طیالر کشورارگاههای راومی کشوالر :براساس تحضیضا انجام شده بیش از  29درصد تولید گوشت طیور
کشاور در کشتارگاهها عرضه میشود .با توجه به اهمیت گوشت مرغ در سبد غ ایی انوارها ،طراحی آمارگیری از کشتار
طیور کشااتارگاههای کشااور از ابتدای ساااا  1322در دسااتور کار مرکز آمار قرار گرفت .با مطالعا انجام شااده و تهیه
فهرسات کشاتارگاهها که با همکاری ساازما دامززشاکی کشاور انجام شد ،اجرای این طرح مه از دی ماه ساا 1322
شاروع و آمار کشاتار طیور به صاور فصالی منتشر میشود .بر اساس برنامهریزیهای انجام شده آمار مربوط به کشتار
طیور از زمتتا ساا جاری به صور ماهانه منتشر میشود.
 -1آمارگیری از گلماه های کشووالر :در برنامههای توسااعه اقتصااادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسااالمی ایرا  ،یکی از
اهداف بخش کشاااورزی ،افزایش کمی و کیفی تولید محصااوت ساااتنه (زراعی) و دایمی (باغی) کشااور میباشااد که با
اساتفاده مطلوب و اصولی از منابع و امکانا و با بهکارگیری شیوههای نوین تولید محصوت امکا پ یر میشود .در این
راسااتا پرورش گیاها در محیس تحت کنترا (گلخانهها) از جمله راهکارهای مؤثری اساات که میتواند عالوه بر افزایش
راندما تولید محصاوت زراعی و باغی و اشاتغاا زایی ،در مصرف آب بخش کشاورزی نیز صرفه جویی قابل مالحظهای
ایجاد نماید .با برنامهریزیهای بعمل آمده در سااااهای ا یر تاس ایس گلخانهها و تولید محصااوت گلخانهای در کشااور
روند رو به رشدی داشته است .بهمنظور شنا ت وضعیت گلخانهها از نظر توزیع جغرافیایی ،نوع محصوت و مضدار تولید
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محصااوت گلخانهای ،وجود آمار و اطالعا دقیق و بهنگام ،امری اجتناب ناپ یر اساات .با توجه بهاین موضااوع مطالعه
بهمنظور تهیه طرح آمارگیری از گلخانهها از سااا  1323در دستور کار قرار گرفت و آمارگیری از این رشته فعالیت با دو
هدف تهیه چارچوب (فهرست نام و نشا و مشخصا گلخانهها) و گردآوری آمار مرتبس با تولید محصوت گلخانهای در
آذرماه سااااا  1322بهمرحله اجرا درآمد .در این طرح آمارگیری که برای اولین بار به مرحله اجرا درآمد اطالعا مهمی
در مورد تعداد و متاااحت گلخانهها ،سااطح زیرکشاات و مضدار تولید محصااوت گلخانهای گردآوری و نتایج آ در قال
جداوا متنوع منتشر شده است.
 -5طرحهای آمارگیری از مرغداریها و گاوداریهای صنعری و واحدهای پرورش قارچ خالراکی کشالر :پرورش مرغ به شکل
صنعتی در ایرا از ساا  1333با وارد کرد جوجه مرغهای یکروزه یا تخ مرغهای نطفهدار از نژادهای اصالح شده
ارجی آغاز شد و توسعه آ در این مد به حدی بود که امروزه توانتته است بخش قابل توجهی از پروتلین حیوانی
کشور را تامین نماید .صنعت پرو رش طیور در کشور ما از شش فعالیت اصلی ،پرورش مرغ تین ،مرغ اجداد ،مرغ مادر،
مرغ تخمگ ار ،مرغ گوشتی و ی

فعالیت جنبی پرورش پولت تشکیل شده است .مرکز آمار ایرا آمارگیری از فعالیتهای

مختلف این صنعت را از ساا  1315آغاز نموده و در سااهای گ شته بتته به مورد طرحهای آمارگیری متنوعی از این
رشته فعالیتها بهویژه میزا تولید و نحوه فعالیت مرغداریهای پرورش مرغ تخمگ ار ،مرغ گوشتی ،مرغ مادر و موستا
جوجه کشی اجرا نموده است .در این راستا آمارگیری از  1فعالیت یاد شده در ساا  1322انجام و نتایج آ ها منتشر شده
است.
آمارگیری از گاوداریهای صنعری از ساا  1312شروع شده که آ رین آمارگیری از این رشته فعالیت ساا  1323به مرحله
اجرا درآمده است .بر اساس نتایج این طرح در حالی که گاوداریهای صنعتی حدود  5درصد واحدهای پرورش گاو و گوساله
کشور را به ود ا تصا

دادهاند و در شرایطی که فضس از  59درصد ظرفیت گاوداریهای صنعتی استفاده میشود ،بیش از

 33درصد گاو و گوساله کشور در این گاوداریها پرورش داده میشود .در این گاوداریها  19درصد شیر و  53درصد گوشت
گاو و گوساله کشور تولید میشود.
آمارگیری از واحدهای پرورش قارچ خالراکی با هدف شنا ت وضعیت توزیع جغرافیایی این موستا و مضدار تولید قارچ
وراکی کشور از ساا  1339با سری زمانی  5ساله شروع شد .آ رین آمارگیری از این فعالیت در تابتتا سالجاری اجرا و
نتایج آ زمتتا منتشر میشود.
 -1آمارگیری از مزارع آبزی پروری کشووالر :با توجه به اهمیت تکثیر و پرورش آبزیا

وراکی بهمنظور تخمین بخشااای از

پروتلین مورد نیااز جاامعاه ،در ساااااجااری برای اولین باار طرح آماارگیری از مزارع آبزیپروری کشاااور با دو هدف
بهنگامساازی فهرسات نام و نشا واحدهای آبزیپروری و گردآوری آمار مرتبس با تولید انواع ماهیا

وراکی در دستور

کار قرار گرفت .آمارگیری از این رشااته فعالیت در مهر و آبا ماه ساااا جاری اجرا و نتایج اولیه آ تا آ ر سااااجاری
منتشر میشود.
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 -1ایجاد ثبت پای ومعیت عشوایر کالننده کشالر :ترکی اجتماعی جمعیت ایرا  ،متشکل از سه جامعه شهری ،روستایی
و عشاایری اسات .این جوامع از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ،تفاو های اساسی با یکدیگر دارند که باید در برنامهریزیها
مد نظر قرار گیرد .جامعه عشااایر کوچنده ،جامعهای اساات با سااا تار ایلی که زندگی مردم آ مبتنی بر کوچ اساات و با
توجه به شرایس اقلیمی و طبیعی با بهرهبرداری از منابع طبیعی برای دامهای ود اتکای معاش آ ها بر پایه دامداری بنا
شده است .این شیوه زندگی ،از بهترین شیوههای تولید و بهرهبرداری از منابع طبیعی و مراقبت از محیس زیتت به شمار
میآید .حدود  39درصاد دام سب

کشور توسس جامعه عشایر کوچنده پرورش داده میشود ،این موضوع نشا دهندهی

نضش بتایار مه و تخثیرگ ار این جامعه در تولید گوشات قرمز است .بهمنظور شناسایی انوارهای عشایر کوچنده ،سه
ساارشااماری در سااااهای  1311 ،1311و  1331از این جامعه اجرا شااده اساات .مرکز آمار ایرا با هدف تغییر رویکرد
روشهای گردآوری آمار و اطالعا از شایوه سانتی به روش استفاده از دادههای ثبتی ،مطالعا اولیه در صو

امکا

گردآوری اطالعا مورد نیاز از انوارهای عشاایر کوچنده کشاور را با همکاری سازما امور عشایر ایرا انجام داد و پس
از طراحی ساامانه و گرآوری دادهها در سااا  ،1323ثبت پایه جمعیت عشاایر کوچنده کشاور از طریق اتصاا با بیش از
 11پایگاه اطالعاتی کشاور ایجاد و آبا ماه  1322الصاه نتایج آ منتشار شد .با اجرای این طرح مه عالوه بر صرفه
جویی در هزینهها ،امکا بهنگامساازی اطالعا در فاصاله زمانی مشاخص فراه شد .در ساا جاری ضمن بهنگامسازی
اطالعا تعدادی از اساتا ها ،مضدما استخراج نتایج شهرستانی ،جمعیت عشایر کوچنده بر اساس محل استضرار ییالقی
و قشالقی فراه شده که نتایج آ طی هفته آمار و برنامهریزی منتشر میشود.
 -3اورشوماری عمالمی کشاورزی :سرشماری عمومی کشاورزی با هدف تهیه چارچوب بهرهبردارا کشاورزی در سااهای
 1339 ،1319 ،1311 ،1359و  1323بهمرحله اجرا درآمده اسات .در سارشماریهای اجرا شده عالوه بر تهیه فهرست
نام و نشاا بهرهبردارا کشاورزی ،اطالعا با ارزشی در مورد مهمترین فعالیتهای بخش کشاورزی شامل سطح کاشت
و مضدار تولید محصوت ساتنه و داممی و تعداد دام سب

و سنگین و سایر فعالیتهای مه کشاورزی گردآوری و نتایج

آ در ساطح کوچ ترین واحد جغرافیایی (آبادی و شاهر) منتشار شده است .در سرشماری عمومی کشاورزی  1323با
تغییر رویکرد مرکز آمار ایرا  ،گردآوری اطالعا به روش الکترونیکی (اساتفاده از تبلت بهجای پرسشنامه کاغ ی) انجام
شد.
امید اسات در آینده نزدی

با اجرای طرحهای ویژه ،آمار مربوط به تولید محصاوت مه ساتنه و داممی نیز بهصور ساتنه

گردآوری و منتشاار شااود .در صااورتی که اعتبارا اینگونه طرحهای حیاتی که با امنیت غ ایی جامعه ارتباط متااتضی دارد
تخمین شااود ،این ظرفیت در دفتر تخصااصاای مرکز آمار ایرا برای اجرای این قبیل آمارگیریها که با عنوا آمارگیریهای
سریع ( )Rapid Surveyشنا ته میشوند ،وجود دارد.
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