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 های نشریات مرکز آمار ایران نشانه 

  .آمار گردآوری نشده است  -
  .آمار در دسترس نیست  0 0 0

  .ذاتاً یا عمالً وجود ندارد  ×
  .معنی است  یا بیجمع و محاسبه غیر ممکن  ××

  .رقم کمتر از نصف واحد است
  .نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم 

  .رقم غیر قطعی است  *
  .تخمینی دارد رقم جنبه  **

  .دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست به  

 ازهـا قبـل       هـا و شـاخص       نـسبت   محاسـبه . ها به علت سرراست کردن ارقام اسـت         اختالف در سرجمع  
  .سرراست کردن ارقام صورت گرفته است

// 



  

  پیشگفتار
را بـه   این بخـش     درصد ارزش افزوده     22آید که حدود     های بسیار با اهمیت بخش کشاورزی به حساب می         فعالیت پرورش دام یکی از زیر بخش      

تئین مورد نیاز جامعه و امنیت غذایی       مین پرو أبه رغم اهمیت فعالیت دامپروری در اقتصاد کشور و نقش مهمی که در ت             . دهد خود اختصاص می  
 و فراهم شـدن     1382پس از اجرای سرشماری عمومی کشاورزی       . های آماری زیادی در این زمینه وجود دارد        سفانه خالء أ مت  کند، کشور ایفا می  

هـای مهـم    از ایـن طـرح  یکی . های عمده و اصلی بخش کشاورزی تدارک دیده شد        های جدیدی در زمینه فعالیت      چارچوب آماری مناسب، طرح   
 زمـستان    اواخـر  این طرح برای دومین بار پس از زمـان سرشـماری، در           .  اجرا و نتایج آن منتشر شد      1384آمارگیری دامداری است که در سال       

  .شود  به مرحله اجرا در آمد که خالصه نتایج آن در قالب نشریه حاضر منتشر می1387سال 
عنـوان واحـدهای نمونـه مرحلـه اول انتخـاب        آبادی و شهر بـه 1120ای طراحی شد، تعداد       مرحلهگیری دو     روش نمونه   در این طرح که به    

ها از نظر وسعت فعالیت، دامـداران بـه دو گـروه              بندی فعالیت پرورش دام آن       بهنگام کردن فهرست دامداران و دسته      ادر نقاط روستایی ب   . شدند
بـرای  . عنوان نمونـه آمـاری انتخـاب شـدند     تعدادی بهبرداران کوچک،  ری و از بین بهره برداران بزرگ سرشما    بهره .شدندکوچک و بزرگ تقسیم     

 و   شده  انتخاب  آماری عنوان نمونه    به )1382سرشماری عمومی کشاورزی    (ی آماری چارچوب    های شهری نیز تعدادی از واحدها       پوشش دامداری 
  .برداری دارای دام پرسشنامه آمارگیری تکمیل شد  بهره30403در این طرح جمعاً برای . مورد مراجعه و آمارگیری قرار گرفتند

اند  ای داشته  که در اجرای این طرح تالش و همکاری گسترده ی کشور ها  مرکز آمار ایران از تمامی همکاران دفتر آمار و اطالعات استانداری          
  .کند قدردانی می

گیری از نظرات آنـان       ریزان و پژوهشگران قرار گیرد و این مرکز با بهره           امهگیران، برن   امید است که اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصمیم        
  . برداردمؤثرتریهای  در تهیه و ارائه اطالعات آماری مورد نیاز گام

  توفیقال …من ا
  محمد مدد

  مرکز آمار ایرانرئیس 
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  مقدمه
هـای کـشاورزی یکـی از        ای در فاصله سرشماری     های نمونه   مارگیریریزان بخش کشاورزی، انجام آ      منظور برآورده نمودن نیازهای آماری برنامه      به

 استان  30 در   1387زمستان سال   اواخر  در همین راستا طرح آمارگیری دامداری در        . سیس بوده است  أهای جاری مرکز آمار ایران از بدو ت         برنامه
سـن، وضـع سـواد و تحـصیالت         «،  »هـای دارای دام     بـرداری   هرهتعداد ب «ای در مورد      در این طرح اطالعات گسترده    . کشور به مرحله اجرا در آمد     

مقدار تولید «، »تعداد دام فروخته شده برای کشتار     «،  »تعداد دام زاییده شده   «،  » گاو و گوساله    و تعداد گوسفند و بره، بز و بزغاله      «،  »برداران  بهره
  .آوری شده است  جمع»شاغالن« و »میزان مصرف انواع خوراک دام«، »شیر

کار رفته در این طرح آمارگیری اسـت کـه    های اجرایی به اده از اطالعات ارائه شده مستلزم آشنایی با مفاهیم، اصطالحات فنی و روش  استف
ای از نتایج طرح، مطالعه تعـاریف و   های سلیقه منظور جلوگیری از برداشت    به. های موجود در اذهان عمومی متفاوت باشد        ممکن است با برداشت   

  .شود کار رفته در این طرح به کاربران محترم توصیه می مفاهیم به
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  راهنمای کاربران

  های آن روش آمارگیری و برخی ویژگی
  .شود که واحد آماری اصلی و نهایی طرح محسوب میاست  »برداری دارای دام بهره«واحد آماری این طرح 

 شهر و آبادی نمونه از چارچوب سرشماری عمـومی  1120رحله اول در م. ای انجام شد گیری دو مرحله  صورت نمونه   این طرح آمارگیری، به   
. بـرداران دارای دام آبـادی تهیـه شـد           های مرحله دوم در نقاط روستایی، ابتدا فهرست بهـره           برای انتخاب نمونه  .  انتخاب شدند  1382کشاورزی  

بـردار نمونـه       بهـره  عنـوان   بـه بردار     تعدادی بهره  گیری  نمونهح  ، با توجه به طر    2برداران کوچک    سرشماری شده و از میان بهره      ،1برداران بزرگ   بهره
صـورت مـستقیم بـا اسـتفاده از چـارچوب سرشـماری عمـومی              های مرحله دوم در شهرها بـه        نمونه. ها پرسشنامه تکمیل شد     انتخاب و برای آن   

  .اده شدها قرار د و برای آمارگیری در اختیار سازمان اجرایی طرح در استان 3 تهیه1382کشاورزی 
بـردار و یـا       مؤسسات عمومی از طریق مصاحبه حضوری بـا بهـره         / های رسمی   بردار ساکن و شرکت     اطالعات مورد نیاز برای خانوارهای بهره     

 ساکن از طریـق    بردار غیر   برداران غیر ساکن، در صورت دسترسی به بهره         اطالعات مربوط به بهره   . آوری شد   بردار جمع   یکی از اعضای خانوار بهره    
  .آوری شده است صورت از طریق مصاحبه با مطلعین محلی جمع  مصاحبه با وی و در غیر این

  های آماری نکات مورد توجه در جدول
متن جـدول  . ها به دقت توجه شود ها، ستون شرح و متن جدول تشکیل شده است که باید به مندرجات آن  هر جدول آماری از عنوان، سرستون     

قابـل درک و تبیـین      ) ن و شـرح   وعنـوان، سرسـت   (وسیله مندرجات سه قـسمت        دهند و به    عات آماری را تشکیل می    شامل اعدادی است که اطال    
هـا و تعـاریف و    در برخی موارد مطالب مندرج در سه قسمت نام برده شده برای درک اطالعات متن کافی نیست و بایـد بـه زیرنـویس                   . باشد  می

  .مور آمارگیری توجه شودأ مهای راهنمای توضیحات این راهنما و یا صفحه
 کلـی توضـیح داده     طـور   بـه در عنوان جدول معموالً سطح جغرافیایی تحت پوشش، زمان آماری و ماهیت یا موضـوع اعـداد مـتن جـدول                      

هـای آمـاری    در جـدول . کنـد   دقیق ماهیت و مفهوم اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخص میطور بهها  ستون شرح و سرستون. شود  می
  .های دارای دام استفاده شده است برداری بندی بهره نتایج این طرح از ستون شرح عموماً برای طبقه

 توضیحات مهم

، )بنا بر مالحظات اجرایی(ها   در استان علت محدودیت در انتخاب تعداد نمونه در بررسی نتایج این طرح توجه داشته باشید به 
ثر از خطای أهمچنین نتایج این طرح مت. های استانی برخوردار استبراوردتری نسبت به های مربوط به کل کشور از دقت باالبراورد

 .باشد می) به شرح مندرج در بخش مشخصات کلی طرح(گیری  نسبی در طرح نمونه
 در 1382 و 1372های عمومی کشاورزی  در بررسی روند تغییرات دام سبک توجه داشته باشید که زمان آمارگیری در سرشماری 
  . است بوده) ها همزمان با زایش دام( در زمستان 1387 و 1384های آمارگیری  و در طرح) جمعیت دام در حداقل(بان ماه آ

______________________________________________________________________________________________________ 
 رأس یا مجموع تعداد دام 120او از )  بز و بزغاله وگوسفند و بره(برداری است که در روز آمارگیری مجموع تعداد دام سبک  بهرهبردار بزرگ،  بهره -١

 .تر است س بیشأ ر20او از ) میش و شتر و بچه شترگاوگاو و گوساله، گاومیش و بچه (سنگین 
تر  س بیشأ ر20 رأس و مجموع تعداد دام سنگین او از 120مجموع تعداد دام سبک او  از برداری است که در روز آمارگیری،  بردار کوچک، بهره بهره -۲

  .نیست
 دام در این نقاط در مقایسه با نقاط روستایی و  افزایشی با توجه به کم بودن سهم نقاط شهری در تعداد دام کل کشور و نیز پایین بودن میزان تغییرات-3

  .نظر شد  صرف87برداران دارای دام در سال  برداری در نقاط شهری برای تعیین بهره فهرستنیز محدودیت امکانات اجرایی، از 
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 این نکته را مـدنظر داشـته باشـید کـه            1382در مقایسه ارقام مربوط به استان خراسان جنوبی با نتایج سرشماری عمومی کشاورزی               

های فردوس و قائنات از خراسان رضوی پس از اجرای سرشـماری و               ، جدا شدن شهرستان   87 یکی از علل اصلی افزایش ارقام در سال       
 .اضافه شدن به خراسان جنوبی است

ها و   با نتایج آمارگیری نتایج این طرحمقایسه تطبیقی و ویژه در مورد فراوانی تعداد انواع دام های استانی بهبراوردبررسی  
  : کههای گذشته حاکی از آن است سرشماری

   دام سبک)الف
های   مانند استان استداشتهها افزایش   بره و در همان استان وگوسفند  و تعدادها کاهش  از استانبرخیتعداد بز و بزغاله در  •

توان در اثر کاهش  این تغییرات را می .آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و مرکزی
ها دانست که به همراه عوامل دیگر موجب کاهش یک نوع دام سبک و افزایش نوع دیگر   تغییر وضع مراتع این استانبارندگی و

  .شده استآن 
در استعالم از کارشناسان استان، . م کاهش یافته استأصورت تو های قم و گیالن به تعداد بز و بزغاله و گوسفند و بره در استان •

 مهاجرت دامداران  وک در استان قم، خشکسالی و تضعیف مراتع و در استان گیالن کمبود علوفهترین علت کاهش دام سب اصلی
شده در کشتار تعداد گوسفند و بز  تعداد دام فروخته شده برای کشتار و همچنین آماربررسی .  استعنوان شدهبه شهرها 
های  نسبت به سال 1387در سال ها  استان در این کشتار شدهدام سبک تعداد دهد   نیز نشان میها این استانهای  کشتارگاه
  . استمواجه شدهافزایش با گذشته 

خشکسالی و تضعیف مراتع، طور کلی  که بهدهد   نشان میی کشورها کارشناسان استانمیدانی های  بررسیتحقیقات انجام شده و  •
ویژه دام  در تغییرات تعداد دام به ،نگهداری دام به  روستاییعدم تمایل جوانانکمبود علوفه، مهاجرت روستاییان به شهرها و 

در . های کشور یکسان نبوده است خشکسالی در استانثیر أتذکر است شایان  .بوده است بسیار مؤثر  در سطح کشورسبک
 سبک هایی نظیر مازندران و کهگیلویه و بویراحمد، شاهد کم شدن تعداد دام در استان) 1386سال (که با کاهش بارندگی  حالی

 افزایش نسبی تعداد دام  موحبباران نظیر سیستان و بلوچستان و سمنان، بارندگی نسبتاً مناسب های کم  در استان،هستیم
  . استشدهسبک 

   گاو و گوساله)ب
دهد جمعیت گاو بومی در حال کاهش   نشان می در کشور)بومی، اصیل و دورگ(بررسی روند تغییرات تعداد انواع گاو و گوساله  •

تغذیه،  (علت شرایط خاص نگهداری  اصیل بههایگاوجا که  از آنشایان ذکر است . جمعیت گاو دورگ در حال افزایش استو 
  . پایدارتری برخوردار هستندوضعیت از ،شوند های صنعتی نگهداری می یاغلب در گاودار، )…بهداشت و

آن علت است که بومی و گوساله اهش جمعیت گاو مربوط به کها  در تعدادی از استانگاو و گوساله  جمعیتنسبی کاهش  •
بررسی .  عنوان شده است… و کمبود علوفه،)رایط محیطی استثیر شأبیش از سایر انواع گاو تحت تگاو بومی (خشکسالی 

ان ها نیز نش های این استان تعداد دام فروخته شده برای کشتار و همچنین آمار تعداد گاو و گوساله کشتار شده در کشتارگاه
  .های گذشته با افزایش مواجه شده است  نسبت به سال1387ها در سال  استان تعداد گاو و گوساله کشتار شده در ایندهد  می



 1387 –های کشور چکیده نتایج آمارگیری از دامداری

  

12 

   طرح کلیمشخصات

  سابقه طرح
ایر هـای آمـارگیری کـشاورزی روسـتایی بـه همـراه سـ        ، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت پرورش دام در قالب طرح1366 لغایت 1339از سال  

 و فـراهم    1382 و   1372،  1367هـای     در سال بعد از اجرای سرشماری عمومی کشاورزی       . شد آوری و منتشر می    اطالعات بخش کشاورزی جمع   
ای دامداری با اسـتفاده از        آمارگیری نمونه  1384در سال    گیری تخصصی از امور دام کشور،      های نمونه  های مناسب برای اجرای طرح     شدن زمینه 

   گیـری    دومـین طـرح نمونـه      1387آمـارگیری دامـداری     .  اجـرا شـد و نتـایج آن انتـشار یافـت            1382ماری عمـومی کـشاورزی      چارچوب سرش 
  .آمده است  به مرحله اجرا در1382مرکز آمار ایران از فعالیت دامداری است که با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی کشاورزی 

  اهداف طرح
تعـداد دام فروختـه     «،  »تعداد انواع دام  «های مختلف مانند       اطالعات آماری مورد نیاز از این فعالیت در زمینه         دبراورهدف از آمارگیری دامداری،     

  .های مختلف این بخش است  برای شناخت جنبه»میزان مصرف انواع خوراک دام« و »مقدار تولید شیر«، »شده برای کشتار

  روش آمارگیری
  .شد انجام ) ای دو مرحله(گیری   نمونهروش بهاین طرح 

  جامعه آماری
پـرورش  (های کشاورزی کشور در زمان آمارگیری است که در روز آمـارگیری دارای فعالیـت دامـداری                   برداری جامعه آماری این طرح، کلیه بهره     

  .بودند) شتر گاومیش و شتر و بچه  گاو و گوساله، گاومیش و بچه گوسفند و بره، بز و بزغاله،

  واحد آماری
گوسفند و  (س دام سبک    أبرداری کشاورزی دارای فعالیت دامداری است که در روز آمارگیری دارای حداقل دو ر              ی این طرح، یک بهره    واحد آمار 

  .بوده است) شتر گاومیش و شتر و بچه گاو و گوساله، گاومیش و بچه(س دام سنگین أو یا حداقل یک ر) بره و بز و بزغاله

  چارچوب آماری
انـد   ، دارای فعالیت پرورش دام در روز آمـارگیری بـوده  1382هایی که بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی  آبادیفهرست تمام شهرها و  

  .دهد  اول این طرح را تشکیل می گیری مرحله به انضمام اطالع تعداد دام به تفکیک نوع، چارچوب نمونه
 دارای  1382 کـشاورزی    بردارانی است که در روز سرشـماری عمـومی         گیری مرحله دوم در نقاط شهری، فهرست تمام بهره          چارچوب نمونه 

 دارای فعالیـت پـرورش دام       1387 سـال     روز آمـارگیری در    بردارانی است که در     و در نقاط روستایی، فهرست تمام بهره       فعالیت پرورش دام بوده   
  .اند بوده



  1387 –های کشور چکیده نتایج آمارگیری از دامداری

 

13

  گیری روش نمونه
  :شده است زیر استفاده صورت بهبندی  ا طبقهای ب مرحله گیری احتمالی دو در این طرح، از روش نمونه

گیری مرحله اول از نظر دارا بودن دام و انواع آن، ابتدا این واحدها بر اساس متغیر                   با توجه به اهداف طرح و تفاوت قابل مالحظه واحدهای نمونه          
  .فازی استفاده شدبندی از روش  با توجه به چولگی زیاد این متغیر، برای طبقه. بندی شدند واحد دامی طبقه

 تصادفی سـاده بـدون جایگـذاری        روش  بهیافته به هر طبقه       شهرهای تخصیص / شهر، تعداد آبادی   /بندی آبادی   در مرحله اول، پس از طبقه     
  .انتخاب شدند

داران کوچـک   بـر   بـرداران بـزرگ و بهـره         بهـره   گیری مرحله دوم با توجه به تفاوت قابل مالحظـه تعـداد دام، بـه دو طبقـه                   واحدهای نمونه 
 مورد نیـاز    های  برداران کوچک، نمونه    از بین بهره  .  نمونه انتخاب شدند   عنوان  به 1برداران بزرگ با احتمال       در نقاط شهری بهره   . بندی شدند   طبقه

بـرداران بـزرگ      هرهبرداران، ب   برداری بهره   سازی یا فهرست    در نقاط روستایی، پس از بهنگام     .  تصادفی ساده بدون جایگذاری انتخاب شدند      روش  به
  .ندشد  سیستماتیک انتخاب روش به مورد نیاز های برداران کوچک نمونه سرشماری شده و از بین بهره

  گیری نمونهخطای نسبی در طرح 
  . درصد بوده است10 متغیر واحد دامی در این طرح حدود براوردبینی شده برای  خطای نسبی پیش

  زمان آماری
  . روز گذشته از زمان آمارگیری بوده است365 روز آمارگیری و برای بخشی دیگر،  ها، ادهزمان آماری برای بخشی از د

  زمان آمارگیری
  . روز بوده است20 به مدت 1387 اسفند سال 12 بهمن لغایت 23زمان آمارگیری این طرح، 

  سطح ارائه اطالعات
  .شده استنتایج این طرح در سطح استان منتشر 
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  تعاریف و مفاهیم

  های کشاورزی تفعالی
پـرورش  (ای، دامـداری      زراعت، باغداری، تولیـد گلخانـه     : های کشاورزی مورد نظر عبارت بودند از         فعالیت 1382در سرشماری عمومی کشاورزی     

یر در این آمارگیری فقط فعالیت دامداری مورد نظـر اسـت و سـا   .  سنتی، پرورش زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم     روش  به، پرورش ماکیان    )دام
  .گیرند های جداگانه مورد مطالعه و آمارگیری قرار می های کشاورزی در طرح فعالیت

  فعالیت دامداری
  . سنتی یا صنعتی انجام شودصورت بهمنظور، پرورش دام سبک و دام سنگین است که ممکن است 

  .شود  به گوسفند و بره و بز و بزغاله گفته می:دام سبک
  .شود شتر گفته می گاومیش و شتر و بچه گاومیش و بچه به گاو و گوساله، :دام سنگین

  برداری کشاورزی بهره
 »بـرداری کـشاورزی     بهـره « را     اسـت کـه آن     »واحد تولیـدی کـشاورزی    «های کشاورزی که تحت مدیریت واحدی قرار دارد، یک            تمامی فعالیت 

  .نامیم می

  برداری دارای دام بهره
 عنـوان   بـه س دام سـنگین باشـد،       أس دام سـبک و یـا یـک ر         أ ر 2 آمـارگیری دارای حـداقل        در روز برداری کشاورزی کـه       در این طرح، هر بهره    

  .شود تلقی می» برداری دارای دام بهره«

  بردار کشاورزی بهره
اشـخاص  ( عمـومی     یا توسط یک شرکت رسمی یا مؤسـسه       ) اشخاص حقیقی (برداری معموالً توسط اعضای یک یا چند خانوار          مدیریت یک بهره  

برداری را به عهده دارند و سـود و زیـان             برداری که مسئولیت امور فنی و اقتصادی بهره         کنندگان بهره   کننده یا اداره    اداره. شود اعمال می ) یحقوق
  .شوند  نامیده می» کشاورزیبردار بهره«ها است،  برداری متوجه آن بهره

  بردار دارای دام بهره
 رأس دام سنگین داشته و به تنهایی یا با مشارکت دیگران، مـدیریت              1 رأس دام سبک یا      2حداقل  شود که در روز آمارگیری        به فردی گفته می   

  .برداری و مسئولیت فنی و اقتصادی آن را به عهده داشته و مستقیماً در سود و زیان آن سهیم است امور بهره
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  خانوار
ایـن،   بر بنا. خورند خرج هستند و معموالً با هم غذا می ند، با یکدیگر هم کن  شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می          خانوار از افرادی تشکیل می    

  .به عبارت دیگر خانوار لزوماً با خانواده یکی نیست. الزم نیست که اعضای یک خانوار حتماً با یکدیگر رابطه خویشاوندی داشته باشند

  بردار دارای دام خانوار بهره
  .های تعیین شده باشد  در روز آمارگیری دارای دام بر اساس حد نصابخانواری است که حداقل یکی از اعضای آن

  بردار ساکن بهره
بـرداری اختـصاصی بـوده و یـا در مـدیریت یـک یـا چنـد                که در محدوده آبادی یا شهر محل سـکونت خـود دارای بهـره               است  حقیقی یشخص
ران از طریق اطالعات مطلعین محلی و یا مراجعه به مکان محل سکونت             بردا  این بهره . ستا برداری شریکی با سایر خانوارها مشارکت داشته        بهره

  .اند در زمان آمارگیری، شناسایی و فهرست شده

  ساکن بردار غیر بهره
که در شـهر یـا    نظر از این  است، صرف)آبادی نمونه/ در شهر (برداری ، شهر یا آبادی غیر از محل بهره     وی که محل سکونت      است  حقیقی یشخص

  .برداری باشد یا نباشد ل سکونت خود نیز دارای بهرهآبادی مح
گونه   که این    صورتی در. اند  اند در این طرح، آمارگیری نشده       بردارانی که در زمان اجرای آمارگیری با تمام اعضای خانوار در حال کوچ بوده                بهره -

  .اند بردار ساکن فهرست شده هرهاند تحت عنوان ب خانوارها در زمان آمارگیری در آبادی قشالق خود مستقر بوده

  مؤسسه عمومی/ شرکت رسمی
 عمومی، هـر نـوع       منظور از مؤسسه  . منظور از شرکت رسمی، هر نوع شرکت است که طبق قانون و با نام شرکت تأسیس و به ثبت رسیده باشد                    

  .است) ها بجز شرکت(خصوصی  سازمان دولتی یا نهاد غیر
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  های مهم یافته

  ارای فعالیت دامداریهای د برداری بهره
برداری دارای فعالیت دامداری در کشور وجود داشته است که       بهره  هزار 2212تعداد  ،  1387بر اساس نتایج حاصل از این طرح در زمستان سال           

رصـد از ایـن    د44دهـد   ایـن نتـایج همچنـین نـشان مـی     . انـد  ع دام مورد نظر در این طرح آمـارگیری بـوده          انوادر روز آمارگیری دارای یکی از       
  .اند بوده) مأتو( درصد دارای هر دو گروه دام سبک و سنگین 23 درصد دارای فقط دام سنگین و 33ها دارای فقط دام سبک  برداری بهره

  های دارای دام کشور برداری درصد بهره

% 44

% 33

% 23

فقط دام سبک

فقط دام سنگین

دام سبک و سنگین توام

  
  گاو و گوسالههای دارای  برداری بهره

،  بـومی  س گـاو و گوسـاله     أ هـزار ر   2748 بودند که دارای     گاو و گوساله  مارگیری دارای   برداری در روز آ      هزار بهره  1211در این طرح آمارگیری،     
  .اند  بودهرأس گاو و گوساله اصیل هزار 689 و رگ  و گوساله دوس گاوأ هزار ر3652

  گاو و گوسالهدرصد انواع 

% 10

% 51

% 39
گاو و گوساله اصیل

گاو و گوساله دو رگ

گاو و گوساله بومی
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  های دارای دام سبک برداری بهره
 هـزار  49976برداری در روز آمارگیری دارای دام سبک بودنـد کـه دارای         هزار بهره  1487دهد که     نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می       

  .اند س بز و بزغاله بودهأ هزار ر22334س گوسفند و بره و أر

  درصد انواع دام سبک

% 31

% 69

گوسفند و بره

بز و بزغاله

  

  تولید شیر
 درصد آن مربوط به شـیر  3/89ن بود که  هزار ت  6680ها،    برداری   روز گذشته از زمان آمارگیری بهره      365مقدار تولید شیر گاو، گوسفند و بز در         

  . درصد مربوط به شیر بز بوده است4 درصد مربوط به شیر گوسفند و 6/6گاو، 

  تولید شیر به تفکیک انواع دامدرصد 

% 89/3

% 6/6 % 4

شیر گاو

شیر گوسفند

شیر بز
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  صورت دستی مقدار مصرف خوراک دام به
 شـبدر و    ، درصد یونجه  2/14 درصد کاه،    8/32 هزار تن شامل     20860 روز منتهی به روز آمارگیری       365مقدار مصرف خوراک گاو و گوساله در        

 درصـد کنجالـه، تفالـه       7/12 درصـد جـو و       5/3 درصد سبوس،    2/10 درصد ذرت سیلو شده،      13 درصد کنسانتره آماده،     6/13اسپرس خشک،   
  .خشک چغندر و سایر انواع خوراک دام بوده است

 7/19 درصـد کـاه،      8/42 هزار تـن شـامل       16002به روز آمارگیری     روز منتهی    365مقدار مصرف خوراک گوسفند و بره و بز و بزغاله در            
 درصد کنجاله، ذرت سیلو شده، 6/14 درصد سبوس و 7/4 درصد کنسانتره آماده،     1/5 درصد جو،    1/13درصد یونجه و شبدر و اسپرس خشک،        

  .تفاله خشک چغندر و سایر انواع خوراک دام بوده است

  میزان مصرف انواع علوفه

0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000

کاه یونجه، شبدر و
اسپرس
خشک

جو کنسانتره
آماده

ذرت
سیلو شده

سبوس تفاله خشک
چغندر قند

کنجاله سایر (غالباً
نان خشک)

  

  برداران دارای فعالیت دامداری نس و سواد بهرهوضع سن، ج
همچنـین  .  درصد آنان را زنان تشکیل داده اسـت 9/3برداران دارای فعالیت دامداری را مردان و   درصد بهره1/96دهد که     نتایج حاصل نشان می   

  .اند سواد بوده  درصد آنان بی5/53برداران باسواد و   درصد از این بهره5/46

  های دارای فعالیت دامداری برداری در بهره کارکنانتعداد 
 هزار نفر بدون دریافت 3661 هزار نفر با دریافت مزد و حقوق و 395 روز منتهی به روز آمارگیری، تعداد 365دهد که در  نتایج حاصل نشان می  

  .اند  داشتههای دارای دام کشور فعالیت  برداری وقت در بهره وقت یا پاره صورت تمام مزد و حقوق، به
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  )هزار عدد(های دارای دام  برداری تعداد بهره

0

500

1000

1500

2000

2500

1372 1382 1384 1387
  

  )سأهزار ر(تعداد گاو و گوساله 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1372 1382 1384 1387
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  )1()سأهزار ر(تعداد گوسفند و بره 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1372 1382 1384 1387
  

  )1()سأهزار ر(تعداد بز و بزغاله 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1372 1382 1384 1387
  

و  ) جمعیت دام در حـداقل (ان ماه آب،  1382 و   1372های عمومی کشاورزی      در بررسی روند تغییرات دام سبک توجه شود که زمان آمارگیری سرشماری           ) 1(
  . است بوده) ها همزمان با زایش دام( زمستان ،1387 و 1384های آمارگیری  طرح
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  )تنهزار  (تولید شیر

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1382 1384 1387
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  )برداری بهره (های کشور های دارای دام در استان برداری پراکندگی بهره
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  )رأس (های کشور پراکندگی تعداد گوسفند و بره در استان
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  )رأس (های کشور ندگی تعداد بز و بزغاله در استانپراک
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  )رأس (های کشور گاو و گوساله در استانتعداد پراکندگی 
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  )تن (های کشور پراکندگی تولید شیر در استان
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  )تن (های کشور صورت تعلیف دستی در استان مصرف علوفه به
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  )نفر (های کشور نهای دارای دام در استا برداری  در بهرهکارکنانتعداد 

  



  

 

   آماریهای جدول
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  )برداری بهره(  بر حسب استان در روز آمارگیریهای دارای دام  برداری بهرهتعداد  -1

  دام سبک و سنگین توأم  فقط دام سنگین  فقط دام سبک کل استان

 ۵۰۲۸۸۹ ۷۲۵۰۵۳ ۹۸۳۷۱۸ ۲۲۱۱۶۶۰...................................کل کشور 

 ۳۲۰۱۵ ۶۶۰۴۷ ۴۳۲۸۶ ۱۴۱۳۴۸............................................آذربایجان شرقی 

 ۲۱۳۰۹ ۷۱۵۰۶ ۲۷۸۱۲ ۱۲۰۶۲۶.............................................ربایجان غربی آذ

 ۲۲۲۲۸ ۲۸۷۴۹ ۱۲۸۱۴ ۶۳۷۹۰..............................................................اردبیل 

 ۱۳۲۰۵ ۲۴۳۱۱ ۲۸۹۲۲ ۶۶۴۳۸............................................................اصفهان 

 ۹۵۲۲ ۶۸۰۵ ۹۴۵۳ ۲۵۷۸۰..................................................................ایالم 

 ۵۹۳۶ ۲۲۰۰ ۱۷۹۴۸ ۲۶۰۸۴...............................................................بوشهر 

 ۵۴۷۱ ۷۴۶۷ ۱۰۳۱۰ ۲۳۲۴۸................................................................تهران 

 ۱۲۲۴۹ ۱۷۱۲۶ ۱۰۷۶۱ ۴۰۱۳۶...................................چهارمحال و بختیاری 

 ۲۰۶۶۴ ۸۷۲ ۴۲۷۶۲ ۶۴۲۹۷..............................................وبی خراسان جن

 ۲۹۶۷۸ ۲۹۸۸۸ ۱۷۲۰۷۹ ۲۳۱۶۴۵..............................................خراسان رضوی 

 ۹۴۲۹ ۱۲۸۳۸ ۱۷۸۱۱ ۴۰۰۷۷..............................................خراسان شمالی 

 ۴۱۴۰۵ ۴۶۴۱۱ ۱۹۸۵۵ ۱۰۷۶۷۱.........................................................خوزستان 

 ۱۳۹۴۹ ۲۲۱۰۳ ۱۹۵۸۲ ۵۵۶۳۴...............................................................زنجان 

 ۴۷۵۱ ۳۷۵۲ ۱۰۲۱۲ ۱۸۷۱۵.............................................................سمنان 

 ۲۲۳۷۷ ۱۸۶۸ ۱۰۷۴۸۰ ۱۳۱۷۲۴....................................سیستان و بلوچستان 

 ۲۶۲۹۰ ۱۷۵۷۲ ۱۰۲۷۰۰ ۱۴۶۵۶۲................................................................فارس 

 ۱۱۷۴۰ ۱۵۹۵۳ ۹۰۷۸ ۳۶۷۷۱...............................................................قزوین 

 ۱۵۸۶ ۲۵۸۶ ۲۷۳۹ ۶۹۱۰.....................................................................قم 

 ۱۹۱۶۴ ۲۹۸۱۸ ۲۵۵۱۶ ۷۴۴۹۹.........................................................کردستان 

 ۳۷۲۹۹ ۱۰۱۱۲ ۶۵۸۴۴ ۱۱۳۲۵۵..............................................................کرمان 

 ۱۳۱۵۷ ۲۷۱۰۸ ۲۰۷۶۵ ۶۱۰۳۰..........................................................کرمانشاه 

 ۶۱۵۲ ۸۹۷۹ ۱۵۲۱۶ ۳۰۳۴۷...................................کهگیلویه و بویراحمد 

 ۲۲۲۰۰ ۴۹۸۷۵ ۱۲۷۵۴ ۸۴۸۲۹............................................................گلستان 

 ۸۴۱۶ ۹۶۸۱۲ ۲۴۸۵ ۱۰۷۷۱۳...............................................................گیالن 

 ۱۵۳۰۸ ۲۶۳۱۰ ۲۸۶۱۳ ۷۰۲۳۰.............................................................لرستان 

 ۱۵۳۲۰ ۴۷۷۸۷ ۱۴۸۰۶ ۷۷۹۱۲..........................................................مازندران 

 ۱۶۴۰۳ ۲۵۷۱۷ ۲۲۱۸۳ ۶۴۳۰۲.............................................................مرکزی 

 ۲۴۵۷۸ ۴۸۹۹ ۵۱۱۷۵ ۸۰۶۵۲..........................................................هرمزگان 

 ۱۳۵۴۴ ۱۸۳۴۱ ۳۰۲۹۱ ۶۲۱۷۵.............................................................همدان 

 ۷۵۴۵ ۱۲۴۱ ۲۸۴۷۰ ۳۷۲۵۶....................................................................یزد 
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  ) رأس–برداری بهره(  ها بر حسب استان  گوسفند و بره در روز آمارگیری و تعداد دام آنهای دارای برداری بهره -2
  تعداد گوسفند و بره در روز آمارگیری

  برداری تعداد بهره استان  کل

  نر  ماده  نر و ماده

 ۹۹۹۹۵۶۰ ۳۹۹۷۶۵۷۸ ۴۹۹۷۶۱۳۸ ۱۱۰۵۷۲۷...................................................کل کشور 

 ۷۲۳۴۷۷ ۲۵۴۸۵۰۹ ۳۲۷۱۹۸۶ ۷۳۲۰۴................................................................آذربایجان شرقی 
 ۶۹۹۴۴۱ ۳۰۸۷۸۹۴ ۳۷۸۷۳۳۵ ۴۶۳۵۰.................................................................آذربایجان غربی 

 ۴۵۵۴۴۳ ۱۶۲۰۴۲۲ ۲۰۷۵۸۶۵ ۳۴۴۴۳..................................................................................اردبیل 
 ۳۰۷۱۰۳ ۱۵۳۶۸۲۷ ۱۸۴۳۹۳۰ ۳۱۵۵۶................................................................................اصفهان 

 ۱۲۶۸۲۷ ۸۶۷۲۳۲ ۹۹۴۰۶۰ ۱۵۰۴۶......................................................................................ایالم 
 ۶۸۸۰۷ ۳۷۸۹۲۱ ۴۴۷۷۲۸ ۹۱۹۸...................................................................................بوشهر 
 ۳۰۳۰۸۱ ۱۱۷۵۰۲۱ ۱۴۷۸۱۰۲ ۱۵۵۰۱....................................................................................تهران 

 ۱۴۱۴۹۸ ۶۳۱۷۹۷ ۷۷۳۲۹۵ ۱۶۹۷۳.......................................................چهارمحال و بختیاری 
 ۱۷۳۸۳۰ ۶۵۸۸۴۵ ۸۳۲۶۷۵ ۴۸۵۳۷..................................................................خراسان جنوبی 
 ۱۶۲۲۷۴۶ ۵۷۳۸۳۶۲ ۷۳۶۱۱۰۸ ۱۸۷۱۹۳..................................................................خراسان رضوی 
 ۲۳۴۷۸۶ ۱۰۸۳۸۱۲ ۱۳۱۸۵۹۸ ۲۵۵۸۸..................................................................خراسان شمالی 

 ۵۱۱۲۱۹ ۳۱۱۳۵۰۵ ۳۶۲۴۷۲۴ ۴۱۶۵۵.............................................................................خوزستان 
 ۱۹۹۴۹۶ ۶۹۴۲۳۲ ۸۹۳۷۲۸ ۳۰۲۱۷...................................................................................زنجان 
 ۲۶۵۶۶۶ ۱۰۸۳۶۰۶ ۱۳۴۹۲۷۲ ۱۴۵۹۲.................................................................................سمنان 

 ۲۳۶۴۸۰ ۶۷۶۷۷۷ ۹۱۳۲۵۷ ۵۵۹۴۱........................................................سیستان و بلوچستان 
 ۸۴۹۵۵۰ ۳۱۲۷۹۹۱ ۳۹۷۷۵۴۱ ۷۶۷۷۷....................................................................................فارس 
 ۱۴۸۳۴۰ ۶۶۷۶۹۶ ۸۱۶۰۳۶ ۲۰۱۹۶...................................................................................قزوین 

 ۵۴۸۰۲ ۱۸۰۹۲۹ ۲۳۵۷۳۲ ۳۷۸۴.........................................................................................قم 
 ۲۲۴۶۳۵ ۱۰۸۰۲۲۸ ۱۳۰۴۸۶۳ ۴۰۹۳۳.............................................................................کردستان 

 ۳۴۱۸۱۵ ۱۱۱۱۰۴۱ ۱۴۵۲۸۵۶ ۵۱۰۷۵..................................................................................کرمان 
 ۳۶۱۱۹۳ ۱۶۶۰۴۶۰ ۲۰۲۱۶۵۳ ۳۱۱۱۷..............................................................................کرمانشاه 

 ۸۶۳۰۳ ۳۵۶۲۸۸ ۴۴۲۵۹۰ ۱۱۵۹۶.......................................................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۲۶۴۶۱۶ ۱۴۱۲۷۴۳ ۱۶۷۷۳۵۹ ۳۴۵۵۹................................................................................گلستان 
 ۱۷۲۷۰۱ ۴۴۸۲۵۴ ۶۲۰۹۵۵ ۱۰۹۰۱...................................................................................گیالن 

 ۳۱۵۵۹۶ ۱۳۶۴۵۵۸ ۱۶۸۰۱۵۴ ۳۳۸۰۲.................................................................................لرستان 
 ۲۵۰۳۰۲ ۹۶۹۱۵۳ ۱۲۱۹۴۵۵ ۲۹۱۶۲..............................................................................مازندران 
 ۲۸۳۸۱۱ ۱۱۳۸۸۵۸ ۱۴۲۲۶۶۹ ۳۱۹۴۶.................................................................................مرکزی 

 ۳۲۵۲۲ ۱۴۲۲۱۶ ۱۷۴۷۳۸ ۱۷۵۴۶..............................................................................هرمزگان 
 ۳۶۹۷۹۹ ۱۰۶۰۰۰۰ ۱۴۲۹۷۹۹ ۴۲۳۰۰.................................................................................همدان 

 ۱۷۳۶۷۴ ۳۶۰۴۰۰ ۵۳۴۰۷۴ ۲۴۰۴۰........................................................................................یزد 
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  ) رأس–اریبرد بهره(  )دنباله (ها بر حسب استان  گوسفند و بره در روز آمارگیری و تعداد دام آنهای دارای برداری بهره -2
  تعداد گوسفند و بره در روز آمارگیری

 استان کمتر از یک سال یک ساله و باالتر

  نر  ماده  نر و ماده  نر  ماده  نر و ماده

 ۷۱۶۹۴۱۷ ۱۰۰۶۲۵۸۷ ۱۷۲۳۲۰۰۴ ۲۸۳۰۱۴۳ ۲۹۹۱۳۹۹۲ ۳۲۷۴۴۱۳۴.................................کل کشور 

 ۵۱۳۹۰۶ ۶۴۰۴۴۶ ۱۱۵۴۳۵۲ ۲۰۹۵۷۱ ۱۹۰۸۰۶۳ ۲۱۱۷۶۳۴.........................................آذربایجان شرقی 
 ۴۹۰۳۹۶ ۹۳۸۵۵۸ ۱۴۲۸۹۵۴ ۲۰۹۰۴۵ ۲۱۴۹۳۳۶ ۲۳۵۸۳۸۲..........................................جان غربی آذربای

 ۳۷۴۹۰۹ ۴۴۰۴۷۴ ۸۱۵۳۸۳ ۸۰۵۳۴ ۱۱۷۹۹۴۷ ۱۲۶۰۴۸۱...........................................................اردبیل 
 ۲۲۰۸۶۸ ۳۷۸۵۷۷ ۵۹۹۴۴۵ ۸۶۲۳۵ ۱۱۵۸۲۵۰ ۱۲۴۴۴۸۵.........................................................اصفهان 

 ۸۱۸۶۵ ۲۱۶۵۶۷ ۲۹۸۴۳۲ ۴۴۹۶۲ ۶۵۰۶۶۵ ۶۹۵۶۲۷...............................................................ایالم 
 ۵۰۷۲۱ ۶۹۶۳۳ ۱۲۰۳۵۴ ۱۸۰۸۶ ۳۰۹۲۸۸ ۳۲۷۳۷۴............................................................بوشهر 
 ۱۵۶۱۴۷ ۲۳۳۵۲۴ ۳۸۹۶۷۱ ۱۴۶۹۳۴ ۹۴۱۴۹۸ ۱۰۸۸۴۳۲.............................................................تهران 

 ۱۱۸۰۵۶ ۱۶۸۸۹۷ ۲۸۶۹۵۳ ۲۳۴۴۲ ۴۶۲۹۰۰ ۴۸۶۳۴۲................................چهارمحال و بختیاری 
 ۱۱۳۹۳۲ ۱۵۵۷۰۴ ۲۶۹۶۳۶ ۵۹۸۹۸ ۵۰۳۱۴۱ ۵۶۳۰۳۹...........................................خراسان جنوبی 
 ۱۳۵۸۳۲۳ ۱۴۹۰۹۲۳ ۲۸۴۹۲۴۶ ۲۶۴۴۲۳ ۴۲۴۷۴۴۰ ۴۵۱۱۸۶۲...........................................خراسان رضوی 
 ۱۸۹۶۲۴ ۲۹۹۲۷۳ ۴۸۸۸۹۷ ۴۵۱۶۳ ۷۸۴۵۳۹ ۸۲۹۷۰۱...........................................خراسان شمالی 

 ۳۵۲۳۷۰ ۶۳۴۷۸۹ ۹۸۷۱۵۸ ۱۵۸۸۵۰ ۲۴۷۸۷۱۶ ۲۶۳۷۵۶۶......................................................خوزستان 
 ۱۵۸۳۱۵ ۱۶۸۹۴۱ ۳۲۷۲۵۶ ۴۱۱۸۱ ۵۲۵۲۹۱ ۵۶۶۴۷۲............................................................زنجان 
 ۱۰۳۳۶۲ ۱۹۷۸۴۵ ۳۰۱۲۰۶ ۱۶۲۳۰۵ ۸۸۵۷۶۱ ۱۰۴۸۰۶۶..........................................................سمنان 

 ۱۵۴۵۹۴ ۱۹۲۹۵۲ ۳۴۷۵۴۵ ۸۱۸۸۶ ۴۸۳۸۲۶ ۵۶۵۷۱۲.................................سیستان و بلوچستان 
 ۶۱۰۷۰۵ ۷۶۳۴۶۶ ۱۳۷۴۱۷۱ ۲۳۸۸۴۵ ۲۳۶۴۵۲۵ ۲۶۰۳۳۷۰.............................................................فارس 
 ۱۱۳۰۳۷ ۱۷۵۸۳۵ ۲۸۸۸۷۲ ۳۵۳۰۳ ۴۹۱۸۶۱ ۵۲۷۱۶۴............................................................قزوین 

 ۳۲۶۰۰ ۳۳۸۷۹ ۶۶۴۷۹ ۲۲۲۰۲ ۱۴۷۰۵۱ ۱۶۹۲۵۳..................................................................قم 
 ۲۰۱۲۳۰ ۲۶۲۹۵۰ ۴۶۴۱۸۰ ۲۳۴۰۵ ۸۱۷۲۷۸ ۸۴۰۶۸۳......................................................کردستان 

 ۱۷۶۴۹۲ ۲۳۷۴۲۰ ۴۱۳۹۱۲ ۱۶۵۳۲۳ ۸۷۳۶۲۱ ۱۰۳۸۹۴۴...........................................................کرمان 
 ۲۵۵۷۵۰ ۵۰۷۶۵۷ ۷۶۳۴۰۷ ۱۰۵۴۴۳ ۱۱۵۲۸۰۲ ۱۲۵۸۲۴۶.......................................................انشاه کرم

 ۷۷۱۱۱ ۷۹۰۷۴ ۱۵۶۱۸۵ ۹۱۹۲ ۲۷۷۲۱۴ ۲۸۶۴۰۶................................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۲۱۶۲۳۴ ۳۳۹۵۲۸ ۵۵۵۷۶۱ ۴۸۳۸۲ ۱۰۷۳۲۱۶ ۱۱۲۱۵۹۸.........................................................گلستان 
 ۷۹۱۱۴ ۱۴۰۵۴۰ ۲۱۹۶۵۴ ۹۳۵۸۶ ۳۰۷۷۱۴ ۴۰۱۳۰۱............................................................گیالن 

 ۲۵۷۹۱۰ ۳۳۷۸۱۷ ۵۹۵۷۲۷ ۵۷۶۸۶ ۱۰۲۶۷۴۱ ۱۰۸۴۴۲۷..........................................................لرستان 
 ۱۷۱۰۴۸ ۲۳۵۶۰۴ ۴۰۶۶۵۲ ۷۹۲۵۴ ۷۳۳۵۴۹ ۸۱۲۸۰۳.......................................................مازندران 
 ۱۹۲۹۰۸ ۲۶۸۵۲۰ ۴۶۱۴۲۸ ۹۰۹۰۳ ۸۷۰۳۳۸ ۹۶۱۲۴۱..........................................................مرکزی 

 ۲۲۱۵۱ ۴۳۳۹۱ ۶۵۵۴۲ ۱۰۳۷۱ ۹۸۸۲۶ ۱۰۹۱۹۷.......................................................هرمزگان 
 ۲۴۲۳۲۶ ۳۲۳۱۲۰ ۵۶۵۴۴۶ ۱۲۷۴۷۳ ۷۳۶۸۸۰ ۸۶۴۳۵۳..........................................................همدان 

 ۸۳۴۱۳ ۸۶۶۸۶ ۱۷۰۰۹۹ ۹۰۲۶۱ ۲۷۳۷۱۴ ۳۶۳۹۷۵.................................................................یزد 
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  ) رأس–برداری بهره(  ها بر حسب استان آن بز و بزغاله در روز آمارگیری و تعداد دام  دارایهای برداری بهره -3
  تعداد بز و بزغاله در روز آمارگیری

  برداری تعداد بهره استان  کل

  نر  ماده  نر و ماده

 ۴۵۸۶۹۷۲ ۱۷۷۴۶۵۷۵ ۲۲۳۳۳۵۴۷ ۱۰۸۷۹۳۲...................................................کل کشور 

 ۱۵۴۱۳۵ ۵۰۹۹۶۵ ۶۶۴۱۰۰ ۴۰۱۴۴................................................................آذربایجان شرقی 
 ۹۱۹۲۵ ۳۸۴۶۰۰ ۴۷۶۵۲۵ ۲۶۸۱۸.................................................................آذربایجان غربی 

 ۷۱۶۰۶ ۲۲۸۴۵۸ ۳۰۰۰۶۴ ۲۲۴۷۲..................................................................................اردبیل 
 ۱۴۵۴۳۷ ۵۸۰۴۰۲ ۷۲۵۸۳۹ ۲۷۰۹۴................................................................................اصفهان 

 ۶۹۱۰۱ ۴۰۱۷۶۷ ۴۷۰۸۶۸ ۱۶۸۰۷......................................................................................ایالم 
 ۹۴۵۸۰ ۴۴۸۹۱۹ ۵۴۳۴۹۸ ۲۲۶۳۵...................................................................................بوشهر 
 ۶۰۷۱۱ ۱۶۴۱۸۰ ۲۲۴۸۹۱ ۱۰۱۱۰...................................................................................تهران 
 ۷۴۲۷۲ ۳۴۳۵۳۶ ۴۱۷۸۰۸ ۱۷۱۹۸......................................................حال و بختیاری چهارم

 ۱۵۸۹۲۳ ۷۴۸۹۵۷ ۹۰۷۸۸۰ ۵۶۹۱۳..................................................................خراسان جنوبی 
 ۳۴۶۹۳۵ ۱۲۵۷۲۳۰ ۱۶۰۴۱۶۴ ۱۵۲۹۴۴..................................................................خراسان رضوی 
 ۲۸۲۰۸ ۲۲۲۸۲۲ ۲۵۱۰۳۰ ۱۲۸۴۵..................................................................خراسان شمالی 

 ۳۵۲۵۷۸ ۱۷۵۴۰۴۱ ۲۱۰۶۶۱۹ ۴۵۲۸۹.............................................................................خوزستان 
 ۴۵۷۰۲ ۲۰۷۶۶۶ ۲۵۳۳۶۸ ۲۴۳۷۵...................................................................................زنجان 
 ۶۰۲۳۱ ۲۵۰۸۸۸ ۳۱۱۱۱۹ ۱۰۱۲۴.................................................................................سمنان 

 ۵۸۲۶۸۵ ۱۴۴۲۰۳۰ ۲۰۲۴۷۱۵ ۱۱۴۶۸۵........................................................سیستان و بلوچستان 
 ۷۲۵۴۲۳ ۳۰۹۶۸۴۸ ۳۸۲۲۲۷۱ ۱۱۳۹۱۹...................................................................................فارس 
 ۲۸۸۱۵ ۱۰۷۹۶۱ ۱۳۶۷۷۶ ۱۱۱۴۲...................................................................................قزوین 

 ۳۸۹۳۸ ۷۷۱۵۲ ۱۱۶۰۹۱ ۳۰۳۲.........................................................................................قم 
 ۵۶۹۳۴ ۳۲۷۶۷۶ ۳۸۴۶۱۰ ۳۰۱۸۶.............................................................................کردستان 

 ۵۳۱۸۰۸ ۱۴۸۷۹۱۹ ۲۰۱۹۷۲۶ ۸۳۴۹۱..................................................................................کرمان 
 ۷۶۹۴۶ ۳۵۰۸۵۹ ۴۲۷۸۰۵ ۲۷۳۹۰..............................................................................کرمانشاه 

 ۱۳۶۷۲۸ ۵۹۷۹۹۸ ۷۳۴۷۲۶ ۱۷۹۳۳.......................................................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۴۸۲۱۳ ۲۳۵۴۲۶ ۲۸۳۶۳۹ ۱۷۵۸۰................................................................................گلستان 
 ۲۷۴۳۱ ۷۶۲۹۷ ۱۰۳۷۲۷ ۵۲۰۸...................................................................................گیالن 

 ۱۵۵۰۵۸ ۶۲۹۱۱۵ ۷۸۴۱۷۳ ۳۳۳۰۵.................................................................................لرستان 
 ۲۷۹۶۱ ۸۴۴۲۷ ۱۱۲۳۸۷ ۶۵۹۱..............................................................................مازندران 
 ۳۵۳۲۲ ۱۵۹۰۴۹ ۱۹۴۳۷۰ ۱۷۸۲۶.................................................................................مرکزی 

 ۲۰۰۲۸۷ ۱۰۵۲۴۵۲ ۱۲۵۲۷۳۹ ۷۱۱۶۳..............................................................................هرمزگان 
 ۳۸۸۲۶ ۱۳۱۹۶۵ ۱۷۰۷۹۰ ۲۲۵۰۳.................................................................................همدان 

 ۱۲۱۲۵۱ ۳۸۵۹۷۰ ۵۰۷۲۲۱ ۲۶۲۱۰........................................................................................یزد 
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  ) رأس–برداری بهره(  )دنباله (ها بر حسب استان بز و بزغاله در روز آمارگیری و تعداد دام آن  دارایهای برداری بهره -3
  در روز آمارگیریتعداد بز و بزغاله 

 استان کمتر از یک سال یک ساله و باالتر

  نر  ماده  نر و ماده  نر  ماده  نر و ماده

 ۲۹۶۱۳۸۲ ۴۰۷۵۳۷۲ ۷۰۳۶۷۵۴ ۱۶۲۵۵۹۰ ۱۳۶۷۱۲۰۳ ۱۵۲۹۶۷۹۳.................................کل کشور 

 ۱۱۴۶۸۰ ۱۴۱۵۸۹ ۲۵۶۲۶۹ ۳۹۴۵۵ ۳۶۸۳۷۶ ۴۰۷۸۳۱.........................................آذربایجان شرقی 
 ۵۹۵۹۴ ۱۳۱۸۳۵ ۱۹۱۴۲۹ ۳۲۳۳۱ ۲۵۲۷۶۶ ۲۸۵۰۹۷..........................................آذربایجان غربی 

 ۵۲۷۵۵ ۶۳۲۱۴ ۱۱۵۹۶۹ ۱۸۸۵۱ ۱۶۵۲۴۴ ۱۸۴۰۹۵...........................................................اردبیل 
 ۹۵۸۸۵ ۱۲۵۸۵۶ ۲۲۱۷۴۱ ۴۹۵۵۲ ۴۵۴۵۴۶ ۵۰۴۰۹۸.........................................................اصفهان 

 ۳۶۸۶۰ ۸۷۳۱۵ ۱۲۴۱۷۵ ۳۲۲۴۲ ۳۱۴۴۵۲ ۳۴۶۶۹۳...............................................................ایالم 
 ۷۲۵۶۲ ۸۶۰۸۴ ۱۵۸۶۴۶ ۲۲۰۱۸ ۳۶۲۸۳۵ ۳۸۴۸۵۳............................................................بوشهر 
 ۳۲۰۹۵ ۴۵۸۲۷ ۷۷۹۲۲ ۲۸۶۱۶ ۱۱۸۳۵۴ ۱۴۶۹۷۰.............................................................تهران 

 ۵۷۷۴۴ ۹۹۳۲۳ ۱۵۷۰۶۷ ۱۶۵۲۸ ۲۴۴۲۱۲ ۲۶۰۷۴۰................................رمحال و بختیاری چها
 ۸۹۱۲۱ ۱۳۵۶۰۱ ۲۲۴۷۲۳ ۶۹۸۰۲ ۶۱۳۳۵۶ ۶۸۳۱۵۸...........................................خراسان جنوبی 
 ۲۷۵۱۳۱ ۳۱۸۳۲۴ ۵۹۳۴۵۶ ۷۱۸۰۳ ۹۳۸۹۰۵ ۱۰۱۰۷۰۸...........................................خراسان رضوی 
 ۱۹۳۶۸ ۳۸۰۲۵ ۵۷۳۹۴ ۸۸۴۰ ۱۸۴۷۹۷ ۱۹۳۶۳۷...........................................خراسان شمالی 

 ۲۲۵۱۷۱ ۳۸۳۶۲۵ ۶۰۸۷۹۶ ۱۲۷۴۰۷ ۱۳۷۰۴۱۶ ۱۴۹۷۸۲۳......................................................خوزستان 
 ۴۱۳۹۸ ۴۶۳۰۳ ۸۷۷۰۱ ۴۳۰۴ ۱۶۱۳۶۳ ۱۶۵۶۶۸............................................................زنجان 
 ۲۶۷۴۵ ۴۲۶۲۵ ۶۹۳۶۹ ۳۳۴۸۷ ۲۰۸۲۶۳ ۲۴۱۷۵۰..........................................................سمنان 

 ۳۳۶۵۶۹ ۴۰۴۹۴۰ ۷۴۱۵۰۹ ۲۴۶۱۱۶ ۱۰۳۷۰۹۰ ۱۲۸۳۲۰۶.................................سیستان و بلوچستان 
 ۴۸۹۳۹۶ ۶۳۲۲۸۰ ۱۱۲۱۶۷۶ ۲۳۶۰۲۷ ۲۴۶۴۵۶۸ ۲۷۰۰۵۹۵.............................................................فارس 
 ۱۹۵۴۲ ۲۸۱۸۲ ۴۷۷۲۴ ۹۲۷۳ ۷۹۷۷۹ ۸۹۰۵۲............................................................قزوین 

 ۲۹۲۷۰ ۲۱۷۹۰ ۵۱۰۵۹ ۹۶۶۹ ۵۵۳۶۲ ۶۵۰۳۱..................................................................قم 
 ۴۶۱۰۸ ۷۰۵۶۱ ۱۱۶۶۷۰ ۱۰۸۲۶ ۲۵۷۱۱۴ ۲۶۷۹۴۰......................................................کردستان 

 ۲۴۲۱۴۰ ۳۲۶۴۱۸ ۵۶۸۵۵۸ ۲۸۹۶۶۸ ۱۱۶۱۵۰۰ ۱۴۵۱۱۶۸...........................................................کرمان 
 ۵۹۱۳۱ ۱۱۴۷۳۸ ۱۷۳۸۶۹ ۱۷۸۱۶ ۲۳۶۱۲۱ ۲۵۳۹۳۶.......................................................کرمانشاه 

 ۱۱۸۵۴۳ ۱۲۴۱۱۳ ۲۴۲۶۵۶ ۱۸۱۸۵ ۴۷۳۸۸۵ ۴۹۲۰۷۱................................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۳۸۱۵۸ ۵۴۶۶۰ ۹۲۸۱۸ ۱۰۰۵۵ ۱۸۰۷۶۶ ۱۹۰۸۲۱.........................................................گلستان 
 ۱۴۰۸۰ ۲۸۹۹۸ ۴۳۰۷۸ ۱۳۳۵۱ ۴۷۲۹۹ ۶۰۶۴۹............................................................گیالن 

 ۱۲۶۳۰۸ ۱۴۱۳۵۵ ۲۶۷۶۶۳ ۲۸۷۵۱ ۴۸۷۷۶۰ ۵۱۶۵۱۰..........................................................لرستان 
 ۱۶۴۴۵ ۲۱۰۰۸ ۳۷۴۵۴ ۱۱۵۱۵ ۶۳۴۱۸ ۷۴۹۳۴.......................................................مازندران 
 ۱۸۵۰۰ ۲۹۵۵۶ ۴۸۰۵۵ ۱۶۸۲۲ ۱۲۹۴۹۳ ۱۴۶۳۱۵..........................................................مرکزی 

 ۱۲۰۱۷۳ ۲۲۷۸۶۴ ۳۴۸۰۳۷ ۸۰۱۱۴ ۸۲۴۵۸۸ ۹۰۴۷۰۲.......................................................هرمزگان 
 ۲۸۳۰۸ ۳۳۹۰۱ ۶۲۲۰۹ ۱۰۵۱۸ ۹۸۰۶۳ ۱۰۸۵۸۱..........................................................همدان 

 ۵۹۶۰۲ ۶۹۴۶۰ ۱۲۹۰۶۲ ۶۱۶۴۹ ۳۱۶۵۱۰ ۳۷۸۱۵۹.................................................................یزد 
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  ) رأس–برداری بهره(  بر حسب استان ها  گاو و گوساله در روز آمارگیری و تعداد دام آنهای دارای برداری  بهره-4
  تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری

  برداری تعداد بهره استان  کل

  نر  ماده  نر و ماده

 ۱۸۳۸۴۶۹ ۵۲۵۰۵۱۴ ۷۰۸۸۹۸۴ ۱۲۱۰۷۴۱...................................................کل کشور 

 ۱۲۲۰۵۳ ۳۸۸۵۷۰ ۵۱۰۶۲۳ ۹۷۴۵۹................................................................آذربایجان شرقی 
 ۱۳۶۰۶۸ ۴۷۱۴۷۸ ۶۰۷۵۴۶ ۹۲۴۹۳.................................................................آذربایجان غربی 

 ۱۰۴۳۲۵ ۲۷۷۲۲۱ ۳۸۱۵۴۷ ۵۰۸۳۷..................................................................................اردبیل 
 ۶۸۷۱۱ ۱۷۹۲۱۵ ۲۴۷۹۲۶ ۳۶۷۹۹................................................................................اصفهان 

 ۱۴۸۱۰ ۸۷۸۶۳ ۱۰۲۶۷۳ ۱۶۳۲۷......................................................................................ایالم 
 ۱۷۱۱۴ ۲۰۳۴۰ ۳۷۴۵۴ ۸۱۰۰...................................................................................بوشهر 
 ۱۱۵۷۳۷ ۱۳۷۵۱۶ ۲۵۳۲۵۳ ۱۲۸۴۰....................................................................................تهران 

 ۲۳۷۵۸ ۸۶۹۴۸ ۱۱۰۷۰۶ ۲۹۳۷۵.......................................................چهارمحال و بختیاری 
 ۱۳۹۵۳ ۴۴۸۲۲ ۵۸۷۷۵ ۲۰۰۱۳..................................................................خراسان جنوبی 
 ۶۸۴۸۵ ۲۲۵۳۰۳ ۲۹۳۷۸۸ ۵۹۵۶۶..................................................................خراسان رضوی 
 ۳۶۴۰۱ ۸۰۱۹۲ ۱۱۶۵۹۳ ۲۲۲۶۷..................................................................خراسان شمالی 

 ۱۱۷۴۷۶ ۴۶۶۸۸۵ ۵۸۴۳۶۱ ۸۵۰۷۵.............................................................................خوزستان 
 ۴۲۴۰۹ ۱۱۶۲۵۵ ۱۵۸۶۶۴ ۳۶۰۵۲...................................................................................زنجان 
 ۳۸۴۵۶ ۵۷۰۲۹ ۹۵۴۸۵ ۸۳۸۲.................................................................................سمنان 

 ۳۱۷۹۲ ۷۸۰۲۱ ۱۰۹۸۱۳ ۱۸۲۴۱........................................................سیستان و بلوچستان 
 ۹۹۴۹۷ ۱۹۹۱۶۹ ۲۹۸۶۶۶ ۴۳۸۲۶....................................................................................فارس 
 ۷۷۹۴۸ ۱۲۰۱۹۷ ۱۹۸۱۴۵ ۲۷۶۹۳...................................................................................قزوین 

 ۸۷۱۵۱ ۵۱۸۳۸ ۱۳۸۹۸۹ ۳۹۹۹.........................................................................................قم 
 ۳۶۹۰۹ ۱۵۰۹۹۶ ۱۸۷۹۰۵ ۴۸۹۸۳.............................................................................کردستان 

 ۵۰۰۵۹ ۱۶۸۶۳۵ ۲۱۸۶۹۴ ۴۶۵۹۳..................................................................................کرمان 
 ۴۷۲۷۲ ۱۵۲۹۳۸ ۲۰۰۲۱۰ ۴۰۲۶۶..............................................................................کرمانشاه 

 ۱۳۵۷۰ ۴۹۶۰۶ ۶۳۱۷۶ ۱۵۱۳۱.......................................................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۵۰۰۱۹ ۲۹۹۷۷۸ ۳۴۹۷۹۷ ۷۱۲۷۴................................................................................گلستان 
 ۱۱۹۴۹۲ ۴۳۱۲۷۵ ۵۵۰۷۶۶ ۱۰۵۰۳۵...................................................................................گیالن 

 ۳۴۲۰۳ ۱۶۰۳۲۴ ۱۹۴۵۲۷ ۴۱۶۱۸.................................................................................لرستان 
 ۹۶۵۳۴ ۳۸۰۲۳۸ ۴۷۶۷۷۲ ۶۳۱۰۷..............................................................................مازندران 
 ۱۰۲۵۲۰ ۱۲۴۱۸۴ ۲۲۶۷۰۴ ۴۲۱۱۹.................................................................................مرکزی 

 ۲۰۹۰۴ ۷۵۸۳۴ ۹۶۷۳۸ ۲۶۹۶۰..............................................................................هرمزگان 
 ۳۵۱۹۳ ۱۱۵۴۶۷ ۱۵۰۶۶۰ ۳۱۸۸۴.................................................................................همدان 

 ۱۵۶۵۲ ۵۲۳۷۷ ۶۸۰۲۹ ۸۴۲۸........................................................................................یزد 
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  )رأس –برداری بهره(  )دنباله (بر حسب استان ها  گاو و گوساله در روز آمارگیری و تعداد دام آنایهای دار برداری  بهره-4
  تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری

 استان کمتر از دو سال دو ساله و باالتر

  نر  ماده  نر و ماده  نر  ماده  نر و ماده

 ۱۳۴۵۹۵۷ ۱۵۴۷۷۷۲ ۲۸۹۳۷۳۰ ۴۹۲۵۱۲ ۳۷۰۲۷۴۲ ۴۱۹۵۲۵۴.................................کل کشور 

 ۹۱۳۴۳ ۱۰۷۲۸۲ ۱۹۸۶۲۵ ۳۰۷۱۰ ۲۸۱۲۸۸ ۳۱۱۹۹۸.........................................آذربایجان شرقی 
 ۸۶۶۴۲ ۱۴۸۸۸۸ ۲۳۵۵۳۰ ۴۹۴۲۶ ۳۲۲۵۹۰ ۳۷۲۰۱۶..........................................آذربایجان غربی 

 ۸۱۰۸۸ ۸۳۰۰۵ ۱۶۴۰۹۲ ۲۳۲۳۸ ۱۹۴۲۱۷ ۲۱۷۴۵۴...........................................................اردبیل 
 ۵۷۸۶۴ ۶۵۴۰۳ ۱۲۳۲۶۷ ۱۰۸۴۷ ۱۱۳۸۱۲ ۱۲۴۶۵۹.........................................................اصفهان 

 ۸۲۰۶ ۲۲۱۵۹ ۳۰۳۶۵ ۶۶۰۴ ۶۵۷۰۴ ۷۲۳۰۸...............................................................ایالم 
 ۱۰۰۲۸ ۵۸۴۳ ۱۵۸۷۰ ۷۰۸۷ ۱۴۴۹۷ ۲۱۵۸۴............................................................بوشهر 
 ۸۳۵۴۰ ۴۱۸۸۲ ۱۲۵۴۲۳ ۳۲۱۹۶ ۹۵۶۳۴ ۱۲۷۸۳۰.............................................................تهران 

 ۲۰۴۴۸ ۲۵۳۹۸ ۴۵۸۴۶ ۳۳۱۰ ۶۱۵۵۰ ۶۴۸۶۰................................چهارمحال و بختیاری 
 ۱۲۲۶۲ ۱۲۰۴۲ ۲۴۳۰۴ ۱۶۹۱ ۳۲۷۸۰ ۳۴۴۷۱...........................................خراسان جنوبی 
 ۵۶۳۵۲ ۶۶۱۶۲ ۱۲۲۵۱۴ ۱۲۱۳۳ ۱۵۹۱۴۱ ۱۷۱۲۷۴...........................................خراسان رضوی 
 ۳۱۳۰۹ ۲۳۳۴۴ ۵۴۶۵۳ ۵۰۹۱ ۵۶۸۴۹ ۶۱۹۴۰...........................................خراسان شمالی 

 ۷۱۲۹۹ ۱۰۹۵۳۸ ۱۸۰۸۳۸ ۴۶۱۷۶ ۳۵۷۳۴۷ ۴۰۳۵۲۳......................................................خوزستان 
 ۳۲۳۸۷ ۳۴۷۲۲ ۶۷۱۰۹ ۱۰۰۲۲ ۸۱۵۳۳ ۹۱۵۵۵............................................................زنجان 
 ۱۲۶۷۹ ۱۴۷۷۸ ۲۷۴۵۷ ۲۵۷۷۶ ۴۲۲۵۱ ۶۸۰۲۸..........................................................سمنان 

 ۱۷۹۷۰ ۲۱۷۱۸ ۳۹۶۸۸ ۱۳۸۲۳ ۵۶۳۰۲ ۷۰۱۲۵.................................سیستان و بلوچستان 
 ۶۸۳۸۰ ۶۱۳۷۳ ۱۲۹۷۵۳ ۳۱۱۱۷ ۱۳۷۷۹۶ ۱۶۸۹۱۳.............................................................س فار

 ۶۱۸۷۷ ۳۵۳۴۹ ۹۷۲۲۶ ۱۶۰۷۱ ۸۴۸۴۷ ۱۰۰۹۱۹............................................................قزوین 
 ۷۸۴۲۲ ۱۹۶۹۶ ۹۸۱۱۸ ۸۷۲۸ ۳۲۱۴۲ ۴۰۸۷۰..................................................................قم 

 ۳۲۱۰۸ ۴۴۸۹۲ ۷۷۰۰۰ ۴۸۰۱ ۱۰۶۱۰۴ ۱۱۰۹۰۵......................................................کردستان 
 ۲۶۲۷۰ ۴۷۶۵۷ ۷۳۹۲۷ ۲۳۷۸۹ ۱۲۰۹۷۸ ۱۴۴۷۶۷...........................................................کرمان 

 ۴۰۵۱۵ ۴۴۹۷۴ ۸۵۴۸۹ ۶۷۵۷ ۱۰۷۹۶۴ ۱۱۴۷۲۱.......................................................کرمانشاه 
 ۹۶۱۹ ۱۴۳۲۱ ۲۳۹۴۰ ۳۹۵۱ ۳۵۲۸۵ ۳۹۲۳۶................................کهگیلویه و بویراحمد 

 ۴۳۷۲۲ ۹۰۷۲۰ ۱۳۴۴۴۲ ۶۲۹۷ ۲۰۹۰۵۸ ۲۱۵۳۵۵.........................................................گلستان 
 ۶۸۹۱۹ ۱۰۷۷۸۳ ۱۷۶۷۰۲ ۵۰۵۷۳ ۳۲۳۴۹۱ ۳۷۴۰۶۴............................................................گیالن 

 ۳۳۰۸۰ ۵۱۰۵۵ ۸۴۱۳۶ ۱۱۲۳ ۱۰۹۲۶۹ ۱۱۰۳۹۱..........................................................لرستان 
 ۶۵۳۱۰ ۱۲۲۸۷۸ ۱۸۸۱۸۸ ۳۱۲۲۴ ۲۵۷۳۶۰ ۲۸۸۵۸۵.......................................................مازندران 
 ۹۰۳۵۳ ۳۸۱۸۵ ۱۲۸۵۳۷ ۱۲۱۶۷ ۸۵۹۹۹ ۹۸۱۶۷..........................................................مرکزی 

 ۱۵۹۶۹ ۳۱۳۶۰ ۴۷۳۲۹ ۴۹۳۵ ۴۴۴۷۴ ۴۹۴۰۹.......................................................هرمزگان 
 ۲۶۸۶۳ ۳۸۰۳۹ ۶۴۹۰۱ ۸۳۳۰ ۷۷۴۲۸ ۸۵۷۵۹..........................................................همدان 

 ۱۱۱۳۴ ۱۷۳۲۷ ۲۸۴۶۱ ۴۵۱۸ ۳۵۰۵۱ ۳۹۵۶۸.................................................................یزد 
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  ) تن–رأس –برداری بهره(  تاناسنوع دام و بر حسب های دارای دام  برداری تولید شیر در بهره -5
  بز  گوسفند  گاو

 استان
 مقدار کل
تعداد   تولید شیر

برداری بهره

تعداد دام 
شیردوشی

  شده 

  مقدار
 تولید شیر

تعداد 
برداری بهره

تعداد دام 
شیردوشی 

  شده 

  مقدار
تولید شیر

تعداد 
برداری بهره

تعداد دام 
شیردوشی

  شده 

  مقدار
 تولید شیر

 ۵۸۷۲۰۸۱۲۷۰۱۵۷ ۶۶۲۲۳۴ ۱۱۵۷۳۷۲۰۴۴۴۰۰۴ ۱۰۱۰۸۷۹۲۴۲۰۱۴۳۵۹۶۵۷۲۸۵۴۰۰۳۷ ۶۶۷۹۸۹۰..........کل کشور 

 ۲۲۸۰۶ ۲۵۳۵۸۴ ۳۲۷۶۶ ۸۰۸۲۷ ۱۳۸۱۸۶۲ ۶۸۴۹۱ ۵۵۰۹۷۹ ۲۱۹۷۳۲ ۹۲۴۸۴ ۶۵۴۶۱۳.............آذربایجان شرقی 
 ۱۱۸۰۸ ۱۶۶۰۰۱ ۱۷۷۸۳ ۷۴۰۴۴ ۱۱۷۳۲۴۸ ۳۳۹۰۶ ۳۵۴۹۰۴ ۲۰۱۳۰۳ ۷۹۵۵۳ ۴۴۰۷۵۵...............آذربایجان غربی 

 ۱۳۵۲۳ ۱۲۴۶۸۹ ۲۰۶۹۶ ۳۸۶۱۳ ۸۱۶۷۰۸ ۳۱۴۶۸ ۱۷۷۱۵۲ ۱۲۸۹۴۹ ۴۶۹۰۵ ۲۲۹۲۸۸................................اردبیل 
 ۶۷۷۷ ۱۴۱۷۶۱ ۱۳۵۷۴ ۴۶۹۳ ۱۲۹۶۲۱ ۴۶۴۷ ۳۹۶۵۲۲ ۹۹۱۸۵ ۳۳۶۵۰ ۴۰۷۹۹۲..............................اصفهان 

 ۲۷۰۴ ۸۶۳۶۷ ۶۱۸۶ ۸۵۹۴ ۱۵۶۹۶۸ ۴۷۴۳ ۶۵۶۹۱ ۳۸۳۹۵ ۱۴۹۱۴ ۷۶۹۸۹...................................ایالم 
 ۱۴۲۹ ۱۹۹۶۷ ۱۵۰۳ ۳۷۳ ۵۸۰۲ ۴۱۶ ۹۳۴۴ ۸۱۶۲ ۶۰۲۰ ۱۱۱۴۶................................بوشهر 
 ۴۶۸۲ ۸۷۷۶۸ ۸۱۳۰ ۱۶۰۰۷ ۴۷۶۷۶۳ ۱۰۳۹۳ ۳۲۰۹۰۲ ۷۷۵۹۵ ۱۱۳۳۶ ۳۴۱۵۹۰.................................تهران 

 ۶۴۴۸ ۱۴۷۰۸۶ ۱۱۳۵۴ ۳۹۹۶ ۱۷۷۹۳۱ ۸۱۰۵ ۱۳۷۴۷۰ ۴۵۱۲۸ ۲۵۶۷۴ ۱۴۷۹۱۳....چهارمحال و بختیاری 
 ۷۳۲۳ ۳۰۸۶۳۷ ۴۰۵۷۵ ۲۹۴۸ ۱۸۰۸۶۲ ۱۸۷۸۲ ۵۷۷۶۵ ۲۴۲۴۰ ۱۶۶۶۷ ۶۸۰۳۶................خراسان جنوبی 
 ۱۵۵۴۳ ۴۱۲۳۰۵ ۸۸۵۹۳ ۴۵۱۵۹ ۲۰۰۷۳۴۶ ۱۰۶۳۶۵ ۵۱۰۰۰۳ ۱۲۷۴۸۵ ۵۵۰۲۸ ۵۷۰۷۰۶................خراسان رضوی 
 ۲۰۲۲ ۵۱۹۱۴ ۸۳۲۷ ۱۲۳۱۰ ۵۰۴۲۶۰ ۲۰۸۸۷ ۱۴۲۵۴۳ ۴۳۱۳۳ ۱۹۶۱۵ ۱۵۶۸۷۴................خراسان شمالی 

 ۲۱۶۹۸ ۵۰۵۴۷۳ ۲۹۰۵۳ ۱۶۹۴ ۳۷۶۵۸ ۳۸۲۲ ۱۳۱۳۹۳ ۱۲۷۱۷۲ ۵۹۷۳۱ ۱۵۴۷۸۴..........................خوزستان 
 ۶۹۷۰ ۱۱۷۰۵۲ ۲۱۴۶۴ ۱۱۶۷۶ ۳۶۹۷۹۲ ۲۵۱۸۶ ۱۲۳۹۶۵ ۵۲۵۳۹ ۲۴۸۰۸ ۱۴۲۶۱۱................................زنجان 
 ۱۷۱۸ ۵۷۷۶۵ ۳۸۹۵ ۵۴۲۶ ۲۷۴۶۳۲ ۵۳۹۱ ۱۴۸۱۶۷ ۲۹۸۵۴ ۶۷۹۳ ۱۵۵۳۱۱...............................سمنان 

 ۲۴۷۷۶ ۵۴۲۸۹۸ ۷۹۶۸۹ ۵۷۳۴ ۱۷۰۲۴۲ ۲۱۵۷۶ ۶۴۷۰۹ ۳۸۹۳۹ ۱۳۶۱۱ ۹۵۲۲۰.....سیستان و بلوچستان 
 ۱۶۴۴۶ ۶۱۴۳۸۹ ۴۵۸۳۱ ۱۰۰۲۳ ۵۳۴۷۶۸ ۱۸۲۳۹ ۳۷۶۱۴۶ ۹۵۹۸۳ ۳۱۳۴۱ ۴۰۲۶۱۵.................................فارس 
 ۱۷۳۰ ۲۶۳۳۹ ۴۷۱۵ ۴۹۷۹ ۷۵۵۴۸ ۴۵۶۹ ۱۷۷۰۰۹ ۵۳۷۸۸ ۲۲۸۳۴ ۱۸۳۷۱۸................................قزوین 

 ۱۲۰۷ ۱۶۰۰۳ ۹۱۳ ۱۴۱۳ ۲۳۲۴۹ ۷۶۱ ۱۰۷۳۶۶ ۲۴۷۱۷ ۲۹۳۱ ۱۰۹۹۸۷.......................................قم 
 ۷۴۸۲ ۱۲۸۰۰۶ ۱۸۰۲۸ ۱۷۸۷۴ ۴۲۴۲۸۷ ۲۷۴۱۱ ۱۸۴۶۰۴ ۱۰۰۴۰۴ ۴۷۲۷۹ ۲۰۹۹۶۱...........................کردستان 

 ۲۱۵۴۱ ۶۱۸۰۴۹ ۶۵۶۲۰ ۸۸۰۹ ۲۶۳۲۱۰ ۲۴۰۲۷ ۱۵۰۷۹۷ ۷۶۸۰۴ ۳۸۳۸۱ ۱۸۱۱۴۷................................کرمان 
 ۱۵۷۴۲ ۱۶۷۰۴۶ ۲۰۹۳۹ ۲۸۱۱۴ ۶۶۶۹۳۶ ۲۳۰۹۵ ۱۶۸۱۳۴ ۷۸۹۷۰ ۳۶۶۹۲ ۲۱۱۹۹۱...........................کرمانشاه 

 ۱۳۳۶۱ ۳۴۷۰۰۵ ۱۷۳۸۳ ۸۲۹ ۳۰۰۴۱ ۱۵۰۵ ۳۹۱۳۱ ۲۶۷۴۸ ۱۵۰۳۹ ۵۳۳۲۱.....کهگیلویه و بویراحمد 
 ۱۳۷۶ ۴۶۶۱۱ ۳۸۲۹ ۴۵۸۵ ۲۳۳۲۲۵ ۶۳۰۸ ۳۱۷۲۵۳ ۱۲۷۶۸۱ ۶۰۶۲۰ ۳۲۳۲۱۴.............................گلستان 
 ۱۱۲۶ ۴۲۴۰۸ ۴۴۵۶ ۷۱۴۷ ۲۱۸۹۷۳ ۷۶۳۷ ۶۳۱۹۰ ۱۰۹۶۲۸ ۶۳۹۲۹ ۷۱۴۶۳................................گیالن 

 ۱۹۵۰۰ ۴۰۴۴۱۷ ۲۶۴۲۴ ۷۶۱۲ ۳۹۳۹۹۶ ۱۴۵۱۲ ۲۶۸۶۸۹ ۱۰۶۵۲۵ ۳۸۶۶۶ ۲۹۵۸۰۱..............................لرستان 
 ۱۰۸۵ ۳۰۰۳۴ ۳۷۷۴ ۱۴۲۰۸ ۳۱۷۷۶۸ ۱۵۲۶۰ ۳۹۱۱۱۸ ۱۶۳۳۹۶ ۵۴۴۲۱ ۴۰۶۴۱۲............................مازندران 
 ۲۳۷۲ ۴۱۱۶۳ ۸۵۷۶ ۱۴۷۳۰ ۱۷۹۰۸۱ ۶۰۸۴ ۱۶۶۹۷۶ ۶۲۳۲۳ ۳۵۰۸۶ ۱۸۴۰۷۸...............................مرکزی 

 ۳۷۵۱ ۱۴۳۸۲۱ ۱۶۵۴۸ ۴۷۲ ۱۵۴۷۱ ۱۷۷۵ ۲۷۹۲۵ ۳۴۷۰۲ ۱۷۷۴۲ ۳۲۱۴۸...........................هرمزگان 
 ۴۳۰۷ ۷۵۲۷۷ ۱۹۸۵۵ ۹۸۸۹ ۳۰۵۶۵۶ ۲۰۰۵۸ ۱۶۱۲۳۸ ۶۳۵۴۴ ۳۰۹۰۰ ۱۷۵۴۳۴...............................همدان 

 ۸۹۰۵ ۱۴۸۲۴۴ ۲۱۷۵۵ ۱۲۲۷ ۲۷۸۱۳ ۴۶۱۷ ۱۷۴۶۴۱ ۳۳۱۱۸ ۸۲۳۰ ۱۸۴۷۷۲.....................................یزد 
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  )تن(  های دارای دام بر حسب استان یبردار شده در بهره  مقدار انواع خوراک دام مصرف  -6

 کنجاله استان
  ذرت

 سیلوشده
 کاه

یونجه، شبدر و 
 اسپرس خشک

 کنسانتره آماده

 ۳۶۷۶۳۶۸ ۶۱۳۲۷۶۰ ۱۳۷۰۲۸۴۸ ۳۱۶۹۱۴۶ ۳۱۶۲۰۲.........................................کل کشور 

 ۲۵۴۲۳۳ ۶۴۵۰۸۳ ۵۸۸۸۵۳ ۱۹۵۸۰۵ ۱۲۷۲۴...................................................آذربایجان شرقی 

 ۱۳۱۳۰۵ ۹۰۹۱۸۱ ۱۴۵۱۸۰۹ ۵۹۸۵۷ ۵۸۴۲....................................................آذربایجان غربی 

 ۲۴۵۳۲ ۴۲۷۲۹۴ ۳۷۶۶۷۳ ۳۸۲۲۴ ۴۷۹۰.....................................................................اردبیل 

 ۱۰۸۸۴۵ ۲۷۱۱۵۳ ۵۳۵۴۸۸ ۳۵۳۳۹۵ ۴۳۹۲۶...................................................................اصفهان 

 ۱۷۰۳۹ ۱۹۲۲۴ ۱۳۵۵۲۴ ۵۳۲۶ ۱۹۰.........................................................................ایالم 

 ۸۶۵۸ ۲۲۲۳۰ ۹۸۶۰۶ ۶۸۲۹ ۳۰......................................................................بوشهر 

 ۷۷۵۰۱ ۲۴۸۳۲۱ ۲۹۶۸۳۷ ۳۵۶۶۴۴ ۲۷۹۰۷......................................................................تهران 

 ۲۷۴۶۴ ۱۸۵۱۹۳ ۲۸۸۱۸۶ ۳۲۲۳۱ ۷۴۹۹.........................................چهارمحال و بختیاری 

 ۷۰۱۱۹ ۳۵۴۶۳ ۱۶۱۷۷۶ ۲۳۱۸۳ ۱۱۰۲.....................................................ان جنوبی خراس

 ۷۹۵۳۶۰ ۳۳۱۲۱۴ ۲۱۰۸۰۹۹ ۴۸۸۰۳۳ ۳۳۸۴۹.....................................................خراسان رضوی 

 ۱۲۲۱۵۴ ۷۷۴۶۵ ۲۵۰۳۹۱ ۹۵۵۷۴ ۱۰۹۷.....................................................خراسان شمالی 

 ۷۷۰۹۹ ۵۰۹۲۴ ۶۱۶۰۴۰ ۴۵۴۱۶ ۱۴۵۷۷................................................................خوزستان 

 ۶۵۵۶۴ ۲۲۳۹۹۸ ۳۱۵۶۹۰ ۳۰۹۷۹ ۶۲۹۶......................................................................زنجان 

 ۱۸۱۲۹۵ ۱۷۲۹۲۸ ۳۵۲۵۳۳ ۸۲۷۳۱ ۷۳۴۸....................................................................سمنان 

 ۴۸۶۷۳ ۵۲۵۴۳ ۱۱۶۸۵۷ ۱۲۷۸ ۰...........................................سیستان و بلوچستان 

 ۲۹۶۸۶۸ ۴۳۹۵۴۹ ۱۱۰۱۸۸۲ ۵۴۲۵۱۴ ۴۱۵۱۱......................................................................فارس 

 ۶۳۵۶۱ ۲۱۹۷۹۵ ۲۶۷۰۳۸ ۲۱۳۷۹۸ ۱۶۹۹......................................................................قزوین 

 ۲۱۷۱۵۸ ۱۴۱۳۴۷ ۱۵۴۹۴۰ ۱۱۶۲۶۷ ۲۰۵۳............................................................................قم 

 ۵۳۲۶۸ ۲۴۱۷۲۷ ۲۹۳۸۴۱ ۵۹۹۱ ۶۵۸۱................................................................کردستان 

 ۶۷۰۷۰ ۴۰۱۸۱۰ ۳۵۲۷۰۱ ۱۳۸۸۱۸ ۱۸۹۴۹.....................................................................کرمان 

 ۳۷۸۷۵ ۵۷۲۳۷ ۴۰۲۴۰۰ ۵۲۶۶۷ ۲۰۴۴۰.................................................................کرمانشاه 

 ۲۰۶۵۲ ۴۱۴۴۳ ۱۱۰۳۷۱ ۱۲۶۸۹ ۶۹۹..........................................کهگیلویه و بویراحمد 

 ۲۸۷۴۴۴ ۵۲۰۷ ۵۵۷۵۷۰ ۴۱۹۰۷ ۶۲۵۵...................................................................گلستان 

 ۵۹۲۰۵ ۱۱۹۷۴ ۵۵۷۶۳۱ ۲۵۵ ۷۴۹......................................................................گیالن 

 ۶۴۶۱۱ ۱۱۳۷۷۱ ۴۶۶۶۰۵ ۲۷۵۸۷ ۷۶۴....................................................................لرستان 

 ۱۹۸۷۹۱ ۶۶۵۴۲ ۷۲۱۶۳۱ ۶۶۵۸۱ ۱۸۴۴۵.................................................................مازندران 

 ۱۲۲۵۵۷ ۳۲۸۹۰۷ ۴۴۸۸۵۰ ۵۴۹۴۶ ۴۲۱۰....................................................................مرکزی 

 ۱۴۲۵۹ ۳۷۷۷۶ ۷۲۱۷۲ ۰ ۰.................................................................هرمزگان 

 ۴۱۰۴۴ ۲۳۲۸۲۶ ۳۳۴۱۵۹ ۲۷۹۰۸ ۹۴۴۱....................................................................همدان 

 ۱۲۲۱۶۳ ۱۲۰۶۳۶ ۱۶۷۶۹۵ ۵۱۷۱۴ ۱۷۲۳۰...........................................................................یزد 
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  )تن(  )دنباله(های دارای دام بر حسب استان  برداری شده در بهره مقدار انواع خوراک دام مصرف -6

 سبوس جو استان
  تفاله خشک
 چغندر قند

 سایر

 ۳۶۷۲۳۷۰ ۴۵۲۰۳۰ ۲۸۹۳۰۳۴ ۲۸۴۷۶۲۰.....................................................کل کشور 

 ۱۷۱۲۰۵ ۲۵۱۹۳ ۲۱۸۱۶۷ ۱۴۸۲۶۹..................................................................آذربایجان شرقی 

 ۱۱۸۱۷۹ ۳۷۶۹۲ ۱۸۷۶۷۳ ۱۱۴۵۹۰...................................................................آذربایجان غربی 

 ۱۱۲۴۱۷ ۴۲۴۵ ۸۵۹۶۴ ۹۹۵۸۱....................................................................................اردبیل 

 ۱۲۰۶۹۲ ۶۰۱۹۸ ۱۶۰۴۶۲ ۱۶۶۷۷۲..................................................................................اصفهان 

 ۹۲۴۴ ۳۴۸۱ ۲۴۲۷۲ ۵۸۲۹۸........................................................................................ایالم 

 ۵۸۵۷۵ ۲۵۵۷ ۲۹۶۸۷ ۲۴۰۱۸.....................................................................................بوشهر 

 ۱۹۸۷۷۵ ۱۴۴۲۰ ۱۵۸۱۶۱ ۱۲۷۶۸۹.....................................................................................تهران 

 ۱۴۴۳۱ ۴۰۷۳ ۵۴۷۳۵ ۴۱۱۳۱........................................................چهارمحال و بختیاری 

 ۵۴۴۴۶ ۱۰۲۲۱ ۲۶۱۹۷ ۵۴۹۹۱....................................................................خراسان جنوبی 

 ۶۷۱۲۴۸ ۴۴۱۶۴ ۲۷۸۶۳۱ ۳۵۹۳۳۶....................................................................خراسان رضوی 

 ۱۲۱۴۴ ۳۱۹۵ ۳۸۷۳۰ ۸۱۲۵۰....................................................................خراسان شمالی 

 ۳۴۲۳۰۴ ۷۰۷۵۸ ۱۵۹۶۶۵ ۱۷۹۳۹۱...............................................................................خوزستان 

 ۳۸۶۸۷ ۷۶۷ ۶۵۲۹۲ ۴۸۳۱۸.....................................................................................زنجان 

 ۵۵۳۷۱ ۱۰۸۶۹ ۵۹۷۲۷ ۷۹۷۰۲...................................................................................سمنان 

 ۵۶۱۴۵ ۸ ۵۵۷۰۷ ۲۷۹۲۳..........................................................سیستان و بلوچستان 

 ۲۳۹۶۶۰ ۵۵۳۴ ۲۰۸۷۴۸ ۳۰۹۱۲۱.....................................................................................فارس 

 ۸۰۵۸۴ ۱۷۶۵ ۱۰۵۲۳۹ ۶۹۴۲۸.....................................................................................قزوین 

 ۹۵۰۶۹ ۲۷۳۴ ۱۲۲۰۸ ۲۶۱۸۱...........................................................................................قم 

 ۱۶۲۹۶ ۱۳۵ ۴۰۳۹۴ ۱۳۹۴۸...............................................................................کردستان 

 ۳۰۸۱۶۹ ۳۳۸۵ ۶۰۳۸۵ ۱۲۵۱۵۱....................................................................................کرمان 

 ۳۳۵۹۷ ۳۰۴۷ ۴۴۲۶۱ ۶۸۰۶۳................................................................................کرمانشاه 

 ۱۷۳۹۰ ۹۰ ۱۲۶۰۰ ۲۳۱۸۴.........................................................کهگیلویه و بویراحمد 

 ۱۲۸۶۱۳ ۲۰۳۴۵ ۲۲۲۰۵۸ ۹۳۰۶۳..................................................................................گلستان 

 ۳۰۴۶۳ ۱۰۲۲۳ ۶۷۳۸۷ ۱۷۱۶۹.....................................................................................گیالن 

 ۹۵۳۰ ۲۱۹ ۱۲۴۰۲ ۱۰۷۴۹۲...................................................................................لرستان 

 ۴۰۰۲۶۹ ۱۰۵۴۰۳ ۲۸۹۳۰۱ ۱۱۵۶۲۱................................................................................مازندران 

 ۱۰۲۲۰۶ ۹۲۴ ۷۱۲۲۳ ۱۱۱۲۸۸...................................................................................مرکزی 

 ۱۱۵۹۵۶ ۱۰۵ ۵۸۹۵۸ ۲۵۸۱۷................................................................................هرمزگان 

 ۱۷۴۴۱ ۳۳۴۳ ۶۷۵۹۲ ۹۳۷۵۲...................................................................................همدان 

 ۴۳۲۶۳ ۲۹۳۷ ۱۷۲۰۷ ۳۷۰۸۲..........................................................................................یزد 
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  و حقـوق    بـا مـزد   کارکنـان هـا بـه      ، ساعت کار در شبانه روز و پرداختی        روز گذشته  365 در   روز کار  ،کارکنانمتوسط تعداد    -7
  ) هزار ریال–نفر(  بر حسب استان

   بدون مزد و حقوقکارکنان   با مزد و حقوقکارکنان

 استان
  تعداد

  متوسط
روز کار در 

 روز 365
  گذشته

  متوسط
ساعت کار در 

  روز شبانه

مزد و حقوق 
  پرداختی و
 ها سایر پرداختی

  تعداد

  متوسط 
روز کار در 

 روز 365
  گذشته

  متوسط
ساعت کار در 

  روز شبانه

 ۴٫۹ ۳۴۰ ۳۶۶۱۴۹۶ ۴۳۷۴۲۳۱۹۹۰ ۶٫۸ ۲۷۰ ۳۹۴۸۹۶.........................کل کشور 

 ۵٫۷ ۳۲۱ ۲۲۹۱۸۴ ۱۶۱۸۵۶۹۳۰ ۷٫۸ ۲۳۶ ۲۴۸۸۶................................آذربایجان شرقی 
 ۵٫۳ ۳۶۴ ۳۱۱۵۵۸ ۱۶۹۳۱۱۹۶۲ ۱۰٫۱ ۲۷۱ ۱۴۶۲۷.................................آذربایجان غربی 

 ۳٫۶ ۳۶۴ ۱۶۶۲۲۲ ۷۸۲۳۴۱۰۷ ۳٫۶ ۲۱۰ ۱۳۶۲۹..................................................اردبیل 
 ۵٫۴ ۳۵۹ ۹۴۴۲۴ ۳۴۰۸۳۹۱۱۷ ۷٫۷ ۳۳۹ ۱۱۹۳۱................................................اصفهان 

 ۶٫۴ ۳۳۹ ۴۵۶۵۱ ۱۲۳۷۴۲۴۳ ۸٫۵ ۳۲۹ ۷۰۴......................................................ایالم 
 ۵٫۰ ۳۶۰ ۳۸۹۸۴ ۴۹۸۲۸۴۹۳ ۱۰٫۵ ۳۵۵ ۲۹۷۷...................................................بوشهر 
 ۸٫۰ ۳۴۷ ۴۰۰۹۹ ۵۶۳۷۱۱۱۸۵ ۱۰٫۱ ۳۰۶ ۱۹۰۱۷....................................................تهران 

 ۴٫۴ ۳۲۴ ۶۳۲۸۲ ۵۱۳۳۵۸۰۴ ۷٫۲ ۲۴۲ ۳۶۰۶.......................چهارمحال و بختیاری 
 ۴٫۷ ۲۳۴ ۱۰۱۵۵۹ ۱۲۲۲۲۵۵۹۳ ۴٫۵ ۳۳۷ ۳۶۸۲۴..................................خراسان جنوبی 
 ۵٫۷ ۳۱۵ ۳۴۰۳۷۶ ۵۳۸۴۱۷۳۹۴ ۶٫۳ ۱۹۵ ۷۱۵۹۷..................................خراسان رضوی 
 ۵٫۵ ۲۸۴ ۷۵۰۴۸ ۹۵۵۷۶۸۵۷ ۶٫۵ ۲۴۲ ۱۷۲۹۷..................................خراسان شمالی 

 ۵٫۱ ۳۳۳ ۲۲۵۹۵۰ ۷۵۱۰۱۶۱۸ ۶٫۴ ۳۳۲ ۶۸۰۰.............................................خوزستان 
 ۳٫۶ ۳۴۸ ۹۹۲۳۱ ۵۱۲۶۴۶۶۱ ۵٫۹ ۲۴۵ ۵۰۴۷...................................................زنجان 
 ۷٫۲ ۳۲۶ ۲۵۵۵۱ ۲۷۴۲۱۵۰۹۶ ۸٫۷ ۳۴۹ ۷۸۵۵.................................................سمنان 

 ۴٫۲ ۳۴۸ ۱۴۰۳۳۳ ۲۴۹۱۷۶۹۷۷ ۸٫۳ ۳۳۲ ۲۳۷۲۷........................سیستان و بلوچستان 
 ۵٫۲ ۳۴۸ ۲۳۱۴۴۸ ۲۵۲۵۶۷۱۵۴ ۸٫۴ ۳۴۳ ۲۴۱۵۵....................................................فارس 
 ۴٫۵ ۳۵۴ ۵۴۲۶۸ ۸۱۱۴۴۷۹۷ ۷٫۵ ۲۴۴ ۸۰۱۵...................................................قزوین 

 ۶٫۳ ۳۵۰ ۹۳۰۵ ۹۶۴۸۳۶۳۱ ۸٫۱ ۳۵۲ ۲۰۹۶.........................................................قم 
 ۴٫۴ ۳۵۶ ۱۳۲۲۹۸ ۵۲۱۶۱۴۰۳ ۲٫۲ ۲۰۰ ۲۳۵۹۳.............................................کردستان 

 ۵٫۲ ۳۶۴ ۱۳۶۰۲۵ ۳۹۶۷۱۰۷۵۹ ۸٫۸ ۳۳۴ ۱۹۲۵۲..................................................کرمان 
 ۵٫۱ ۳۶۲ ۱۸۱۴۳۶ ۶۴۱۵۳۱۰۴ ۶٫۸ ۲۴۰ ۷۳۴۳..............................................کرمانشاه 

 ۷٫۰ ۳۵۸ ۴۱۵۹۹ ۱۹۹۳۸۰۸۶ ۹٫۴ ۳۶۵ ۶۲۴.......................کهگیلویه و بویراحمد 
 ۴٫۲ ۳۴۰ ۱۷۰۸۶۲ ۱۱۵۷۳۶۲۴۹ ۶٫۴ ۲۴۸ ۱۷۰۱۸................................................گلستان 
 ۴٫۳ ۳۴۰ ۱۸۱۱۷۴ ۶۵۱۷۲۹۱۶ ۱۰٫۰ ۳۰۹ ۳۶۶۳...................................................گیالن 

 ۵٫۱ ۳۵۳ ۹۸۹۹۰ ۲۱۷۳۳۳۰۰ ۳٫۰ ۱۹۸ ۷۴۶۳.................................................لرستان 
 ۴٫۴ ۳۱۳ ۱۱۹۷۷۴ ۱۶۱۱۵۸۹۶۶ ۸٫۷ ۲۹۲ ۸۷۹۸..............................................مازندران 
 ۴٫۱ ۳۵۳ ۶۷۰۶۳ ۵۱۲۴۳۹۶۵ ۵٫۶ ۲۷۷ ۳۴۵۷.................................................مرکزی 

 ۴٫۷ ۳۵۲ ۹۰۴۰۱ ۴۷۱۰۴۶۱۴ ۷٫۰ ۳۴۵ ۳۳۱۴..............................................هرمزگان 
 ۴٫۱ ۳۵۷ ۹۹۳۴۳ ۵۲۵۰۸۸۰۸ ۷٫۸ ۳۰۱ ۲۹۶۰.................................................همدان 

 ۴٫۲ ۳۳۹ ۵۰۰۵۷ ۶۲۹۴۴۱۹۹ ۷٫۸ ۳۳۱ ۲۶۲۱........................................................یزد 

  


