
  گزارش فصلی تغییرات ماهانه تعداد دام سبک

 1397پاییز 

 درصد 24 نزدیک بهاست که  )زراعت، باغداری و دامداری( اصلی کشاورزی هایفعالیت پرورش دام یکی از زیربخش

اهلی هستند که در  هایدام گاومیش و شتر، گاو، بز، دهد. گوسفندارزش افزوده این بخش را به خود اختصاص می از

 مردمروتئین و لبنیات( عالوه بر نقش بسیار مهمی که در تأمین غذا )پ این رشته فعالیت .دنشومیکشور پرورش داده 

را به خود اختصاص ویژه در جوامع روستایی و عشایری به ،اشتغال و معیشت بسیاری از مردم دارد، سهم مهمی از

 .داده است

 «دام سبک»)که اصطالحاً  شرایط اقلیمی کشور و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بزبه دالیل مختلف از جمله 

در مهر ماه مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی  .برخوردار است زیادیدر کشور ما از رونق  شوند(نامیده می

نتایج کشتار  داختند.پردام سبک میمیلیون رأس  43.8بردار کشاورزی به پرورش میلیون بهره 1.2، نزدیک به 1393

های کشتار شده در درصد وزن گوشت دام 45.5دهد که نیز نشان می 1396های کشور در سال دام کشتارگاه

در خارج از  نیزهای سبک از دام قابل توجهیبخش  با توجه به این که .های کشور مربوط به دام سبک استکشتارگاه

 مشخصین مورد نیاز جامعه اهمیت این نوع دام از نظر تأمین پروتئرسد، بح و گوشت آن به مصرف میها ذگاهکشتار

 شود.می

گذشته سال  15دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت پرورش دام طی  پنجنتیجه مطالعات انجام شده و همچنین 

تعداد دام ها است( ترین آن فصلی بودن تولید مثل این دامبه دالیل مختلف )که مهم بیانگر این مطلب است که

و  در کشور ما اطالعات مستندکه نشان داد  انجام شدهتحقیقات  تغییرات زیادی دارد.های مختلف سال سبک در ماه

 .از میزان این تغییرات در دسترس نیست بهنگامی

 ،تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز محققان ،بخش دامدر  ریزی مناسببا هدف کمک به برنامهبر همین اساس 

در مرکز آمار ایران طراحی شد. در این طرح  «گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکاندازه»ای آمارگیری نمونه طرح

که اطالعات تعداد دام انتخاب شدند  هااز تمامی استانپرورش دهنده دام سبک بردار نمونه بهره 3123 ،آمارگیری

و  گیردمیدر هر ماه مورد پرسش قرار ها و محل استقرار دامتعداد دام زاییده شده  ،سبک )به تفکیک سن و جنس(

زمان  شود.کل کشور تعمیم داده می برداران دارای دام سبکجامعه بهرههای آماری به روش استفاده ازبا  نتایج آن

مراجعه ماه آمارگیری از طریق  اولینتعیین شد. اطالعات  1398شهریور  تا 1397اجرای این طرح آمارگیری از مهر 

آمارگیری تلفنی  به روش ،های بعداطالعات ماه آنان وو شرح اهداف طرح و جلب مشارکت برداران حضوری به بهره

 آوری شده و خواهد شد.جمع

 40میلیون رأس در مهر به  37.7تعداد گوسفند و بره از که دهد نشان می 1397نتایج اجرای طرح در پاییز 

در  میلیون رأس 15.4به در مهر میلیون رأس  14.5تعداد بز و بزغاله از است. همچنین رسیده میلیون رأس در آذر 

 .رسیده است آذر

  



 )هزار رأس( 1397روند تغییرات تعداد دام سبک در پاییز  – 1نمودار 

       

 )هزار رأس( 1397تعداد گوسفند و بره بر حسب سن و جنس در پاییز  – 1جدول 

 جمع ماه
 سالتر از یکبیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 1704 24080 1994 5737 1755 2446 37715 ................ مهر

 1780 23953 1639 5518 2919 3797 39605 ............... آبان

 1721 23158 1574 5315 3660 4570 39998 ................ آذر

 )هزار رأس( 1397تعداد بز و بزغاله بر حسب سن و جنس در پاییز  – 2جدول 

 جمع ماه
 سالتر از یکبیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 818 8775 810 2331 675 1100 14510 ................ مهر

 843 8809 692 2224 922 1397 14887 ............... آبان

 926 8781 662 2153 1194 1706 15423 ................ آذر

 


