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 شگفتاریپ

س یهاربخشیاز ز یکی یت باغداریفعال ساب م یشاورزک بخش مهمار یب صد  17 حدود ، درت زراعتیفعالبا همراه ه ک دیآیبه ح ارزش از در

شا ر به قیمت ثابت یشاورزکبخش  افزوده شمار یاجرا پس از دهد.یل مکیت  یچارچوب آمار آمدنو فراهم  7831 یشاورزک یعموم یسر

در سررا  مهم  یهاحر ن یاز ا یکی .ه شررددید کتدار یشرراورزکبخش  یعمده و اصررل یهاتیفعالنه یدر زم یدیجد یآمار یهامناسرر ، حر 

شد. ز ینج آن یاجرا و نتا باغداری یریحر  آمارگبا عنوان  7836 شر  سا  منت ساس 7831در   وزارتمرکز آمار ایران و  بینکه  یانامهتفاهم بر ا

شاورزی  شدجهاد ک ستگاه ، حر  آمارگیری باغداری بهمنعقد  سط دو د شترک تو شد.صورت م شر  شماری  اجرا و نتایج آن منت سر با اجرای 

شاورزی  شاورزی، حر برداربهرهاز  بهنگامو تهیه چارچوب  7818عمومی ک ستفاده  7816و مرداد  7811در خرداد  آمارگیری باغداری ان ک با ا

با اسرررتفاده از چارچوب حاصرررل از  )محصرررودت دا(می( حر  آمارگیری باغدارینیز  7813 مرداددر . تهیه و به مرحله اجرا درآمداز چارچوب مذکور 

 شود.، که چکیده نتایج آن در قال  این نشریه ارا(ه میاجرا شد 7818سا   یشاورزک یعموم یسرشمار
سازماناران کهم همهاز  رانیز آمار اکمر ستان ریزیمدیریت و برنامه هایمعاونت آمار و احالعات  سترده یارکتالش و همه کها ا در  یاگ

 ند.کیم یقدردان ،اند داشته ن حر یا یاجرا

ست یام ستفادهشده ارا(هه احالعات کد ا صم مورد ا  هاآن هایاز نظر یریگبهره ز باکن مریرد و ایگ زان و پژوهشگران قراریر، برنامهرانیگمیت

 بردارد. ازیمورد ن یه و ارا(ه احالعات آماریته منظوربهرا  یارزشمند یهاگام
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 مقدمه

از  یکی یشرراورزک یهایدر فاصررله سرررشررمار یانمونه یهایریآمارگ اجرای ،یشرراورزکزان بخش یربرنامه یآمار یازهاین تأمینبه منظور 

سیز آمار اکمر یهابرنامه ست. یران از بدو تأ ستایدر همس بوده ا  یهایبرداربا هدف پوشش بهره یباغدار یریآمارگ حر  ،7813 در مرداد ن را

ستان  87در  ی،ت باغداریفعال یدارا شد.ا سترده ،ن حر یدر ا اجرا  ساحت ، یت باغداریفعال یدارا هاییبرداربهرهتعداد  مانند یااحالعات گ م

 هایو همچنین اقالم مورد نیاز حسراب ،بارور و نها  ان، تعداد درختید محصرودت باغیتولمقدار ، )به تفکیک سراده و مخلو(( باغ و قلمسرتان

ستفاده  گردآوری یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهرهدر  ملی ست. ا شاربران از احالعات ارا(هکشده ا شده ک یل و در هر قالبکشده به هر   ،با

حسوب ج حر  مینتا کنفید پیوسته کاست  یرین حر  آمارگیار رفته در اک به ییِاجرا یهاو روش یم، اصطالحات فنیبا مفاه ییمستلزم آشنا

موجود در اذهان  یهان است با برداشتکاست و مم آمارگیرین حر  یا مخصوصم و اصطالحات مورد بحث، یه اغل  مفاهکجا شود. از آنیم

. لذا به آنان در هر شرروند یا قهیسررل یهابرداشررتدچار ، میمفاهف و یبدون توجه به تعار ،اربران محترمک ممکن اسررت متفاوت باشررد، یعموم

 شود.یه میتوص ، اکیداًمیمفاه ف ویتعارداشته باشند، مطالعه حر  ج یاربرد نتاکاز که  یه باشند و هر هدفک یسطح
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 یآمار یهادر مورد استفاده از جدول یاتکن

ش «متن جدو »و  «ستون شر »، «هاسرستون»، «عنوان»از  یهر جدو  آمار ست کیت شود.  باها به مندرجات آن بایده کل شده ا دقت توجه 

و  کدر شر ( قابل له مندرجات سه قسمت )عنوان، سرستون ویوسدهند و بهیل مکیرا تش یه احالعات آمارکاست  یمتن جدو  شامل اعداد

سه قسمت نام یدر برخ .هستند نییتب ف و یارتع ،هاسیرنوید به زیست و باین یافکاحالعات متن  کدر یشده برابردهموارد، مطال  مندرج در 

 ز توجه شود.ین یریمأمور آمارگ یراهنما مجموعها ین راهنما یحات ایتوض

شود. یح داده میتوض یلک حوربها موضوع اعداد متن جدو  یت یو ماه ی، زمان آمارتحت پوشش ییایدر عنوان جدو  معمودً سطح جغراف

ستون سر شر  و  شخ  میق ماهیدق حوربهها ستون  ن یج اینتا یآمار یهاند. در جدو کیت و مفهوم احالع مندرج در خانه محل تقاحع را م

 با چند نوع یقلم آمار یکن است کاستفاده شده است و مم یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهره یبندحبقه یاز ستون شر  عموماً برا ،حر 

 ر ارا(ه شود:یو در چند جدو  به شر  ز یبندحبقه

 )استان( ییایجغراف ماتیتقسبر اساس  یبندحبقه (7

 باغ و قلمستان یوسعت اراضبر اساس  یبندحبقه (1

ا ها بآن جدو  همهدر  سطر جمع ،متفاوت ارا(ه شود یهایبندسان در چند جدو  با حبقهیکقلم احالع با پوشش  یکاگر  که ر استکان ذیشا

ساوهم  ست اختالف جز(کخواهد بود و مم یم ش ین ا شد. از گرد ینا شته با شودیبا شدن اعداد در آن وجود دا   هادر برخی جدو که  د توجه 

 یبندحبقهها در سرجمع یا مساوی مترکنده، کل عدم پوشش درختان پرایدلباغ و قلمستان محصودت به یوسعت اراض یبندحبقه یهاسرجمع

 .خواهد بود یاستان

 مهم اتحیتوض

 ستان  یدارا یهایبرداربهره همهشامل  ،یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهره ست که ندهکا درختان پرایباغ و قلم شخاص  ا متعلق به ا

 .اندیا حقوقی یقیحق

 یقیاشخاص حق از اشت مجتمع )اعمک صورتبهباغ و قلمستان  یدارا یهایبردارشامل بهره باغ و قلمستان منحصراً یدارا یهایبرداربهره  
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ست (یحقوق و ستان ن یه داراک را ییهایبردارو بهره ا شکدرختان پرا یدارا یستند ولیباغ و قلم ستند … ه مزارع وینده در حا در بر  ه

 رد.یگینم

 آبی ) ریانار، انجآلبالو،  تم گرفته شد احالعات مربو( به محصودیاهش تعداد نمونه تصمکق یحر  از حر یاجرا یهانهیاهش هزکمنظور به

، یسررریقو  ، خرما، زردآلوی، پرتقا ، پسرررته، چا)آبی و دیم( ، باداماکالیپتوسو  یزیانواع آلو و گوجه، انواع تبر ،)آبی و دیم( ، انگورو دیم(

سیز شفتالو یشل ،هلوو  ینارنگ ،السی، گیگالب ، گردو، یتون،  ساس ه کل و  صل ازبر ا شمار احالعات حا  7818 -یشاورزک یعموم یسر

به ، اسررت اختصرراص داده به خودرا  دا(میمحصررودت کل تعداد درخت بارور و نها  درصررد  15بیش از ها آن بارور و نها  تعداد درخت

 شود.و منتشر استخراج  «ر محصودتیسا»تحت عنوان  یر محصودت باغیمحصو  و سانام  کیکتف

  ستان و تعداد درخت بارور و نها  برداربهرهآماری احالعات مربو( به تعداد  هایدر کلیه جدو ساحت باغ و قلم مربو( ها یبرداربهرهی، م

 باشد.می به روز آمارگیری

   در مورد محصررودتی از قبیل گیالس، آلبالو، انواع آلو و گوجه و 7813مقدار تولید سررا   )7813تابسررتان (با توجه به زمان اجرای حر… 

ها بعد از اجرای حر  انجام شرررده، برآورد تولید که برداشرررت آن …رقم قطعی تولید و برای محصرررودتی از قبیل پرتقا ، نارنگی، سررری  و

 باشد.می
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 طرح یلکمشخصات 

 یلکهدف 

 یزمان آمار یها و کل کشررور برادر سررطح هر یک از اسررتان یت باغداریاز فعالیمورد ن یاز اجرای این حر ، برآورد احالعات آمار یلکهدف 

 ف شده است.یتعر

 جامعه هدف

 برداران بهره، شررور )متعلق به خانوارهای معمولی سرراکنک ییو روسررتا یدر نقا( شررهر یشرراورزک یهایبردارهدف این حر ، همه بهره جامعه

 هستند. 7یت باغداریفعال یدارا یریاست که در روز آمارگ 7813های رسمی و مؤسسات عمومی( در سا  غیر ساکن و شرکت

 یریجامعه آمارگ

 است. منطبق بر جامعه هدفآمارگیری این حر   جامعه

 یواحد آمار

دارای فعالیت باغداری در نقا( شهری یا روستایی کشور )متعلق به خانوارهای معمولی ساکن،  یشاورزک یبرداربهره یکن حر  یا یواحد آمار

 است. 7813های رسمی و مؤسسات عمومی( در سا  برداران غیر ساکن و شرکتبهره

 یزمان آمار

 است. 7813و  7811 یمیگر سا  تقوید یبرخ یو برا یریاز اقالم روز آمارگ یبرخ یبرا یزمان آمار

 یریزمان آمارگ

 است. 7813مرداد سا   11 یتیر ال 80ن حر  یا یریزمان آمارگ

صورت یشاورزکبردار بهره یک -7 ست  یت باغداریفعال یدارا یدر  شد. برا 100حداقل  یه داراکا ستان با صودت ز یمتر مربع باغ و قلم صورت یمح ر در 
 شود.ین حر  محسوب میهدف ا متر مربع باغ و قلمستان( با توجه به تعداد درخت جزو جامعه 100ور )حداقل کبرقرار نبودن شر( مذ

 تعداد درخت نام محصول

 ترشیاصله و ب 1 ریخرما، گردو، پرتقا ، بادام و یا انج

 ترشیاصله و ب 70 ی و اکالیپتوسزیانواع تبر
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 یریروش آمارگ

 شود.یانجام م یانمونه یرین حر  به روش آمارگیا

 اطالعات یآورروش گرد

 زیر گردآوری شده است: صورتبهدر این حر  احالعات 

 بردارمطلع خانوار بهره یاز اعضا یکیا یبردار با بهره یحضور ق مصاحبهین از حرکبردار سابهره یاحالعات خانوارها 

 سایبرداران غاحالعات بهره سکر  ستر صورت د صاحبهیها از حربه آن ین در  ضوری با بهره ق م صورت از حریر ایبردار و در غح ق ین 

 ین محلیبا مطلع یحضور مصاحبه

 با مدیر شرکت یا فرد مطلع یحضور ق مصاحبهیهای رسمی و مؤسسات عمومی از حراحالعات شرکت 

 برآوردها سطح ارائه

 قابل ارا(ه است. شورکل کبرآوردها در سطح استان و 

 مورد نظر یپارامترها

 پارامترهای اصلی مورد نظر حر  به شر  زیر است:

  در روز آمارگیری یت باغداریفعال یدارا یهایبردارل بهرهکتعداد 

  آمارگیریل باغ و قلمستان در روز کمساحت 

  یریل درختان در روز آمارگکتعداد  

 یریگچارچوب نمونه

شاورزی یهای اانتخاب نمونه یبرا شماری عمومی ک سر ست. واحدها 7818ن حر  از چارچوب  شده ا ستفاده  شهر/  یریگنمونه یا مرحله او  )

باد حدهایآ عال یبردار دارامرحله دوم )بهره یریگنمونه ی( و وا باغداریف نه از ابه یادومرحلهند یآفر یک ی( حیت  گا ن چارچوب یحور جدا

 انتخاب شدند.

 یریگواحد نمونه

 یک»مرحله دوم  یریگنمونهو واحد « یت باغداریبردار با فعالحداقل یک بهره یدارا یشرررهر/ آباد»مرحله او   یریگن حر ، واحد نمونهیدر ا

 است.« نمونه یدر شهر/ آباد یت باغداریفعال یبردار دارابهره

 یریگروش نمونه

 یگیری مرحله او  در هر استان بر اساس متغیرهااستفاده شده است. واحدهای نمونه« ایحبقه یاگیری دومرحلهنمونه»در این حر  از روش 

ساحت » ستانکم شدند. برای حبقه، حبقه«ل باغ و قلم شهر/ آبادبندی  ار تر از یک معیها بیشمذکور در آن یکه مقدار متغیرها ییهایبندی، 

و با اسررتفاده از روش « ل باغ و قلمسررتانکمسرراحت » یاسرراس متغیرها ها بریسرررشررماری قرار گرفتند. سررایر شررهر/ آباد معین بود در حبقه

 ینمونه، سررشرمار یهایآباد در شرهر/ یت باغداریفعال یبرداران بزرگ داراحبقه تقسریم شردند. در ادامه، بهره 1تا  7بندی دالنیوس به حبقه

 انتخاب شد. یکستماتینمونه به روش س یک، یت باغداریفعال یدارا کوچکبرداران شدند و از بهره
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 نمونه ن اندازهییروش تع

ندازه نمونه، با توجه به روش نمونه پارامترهای مورد نظر  برآوردمیزان خطای نسررربی  برآورد، پس از ایحبقه یادومرحلهگیری برای تعیین ا

 عنوان اندازه  بهیترتبه یت باغداریفعال یبردار دارابهره 11171و تعداد  یشرررهر/ آباد 8115های مختلف، تعداد های با اندازهحاصرررل از نمونه

 نمونه مرحله او  و اندازه نمونه مرحله دوم در نظر گرفته شد.

 هابرآورد

ستان و کل کشور، پس از وزن سطح ا ستفاده از فرمو پارامترهای مورد نظر حر  در  س ، دهی، با ا ها شده و برای هر یک از آن برآوردهای منا

 شود.ضری  تغییرات محاسبه می
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 میف و مفاهیعارت

 یشاورزک یهاتیفعال

، پرورش دام، پرورش یاگلخانهکشت ، یمورد نظر عبارت بودند از: زراعت، باغدار یشاورزک یهاتیفعال 7818 یشاورزک یعموم یسرشماردر 

سنت حیور سلیبه روش  سا یت باغداریفقط فعال یرین آمارگیدر ا و پرورش ماهی. شمیرم ابرکپرورش  ،، پرورش زنبور ع ست و  ر یمورد نظر ا

 رند.یگیقرار م یریز جداگانه مورد مطالعه و آمارگین یشاورزک یهاتیفعال

 یت باغداریفعال

ستان و یمثمر و غ یهاباغ ی، احداث و نگهداریمنظور از باغدار شامل قلم ضایزم یرو یدا(مپرورش نباتات  یلک حوربهر مثمر  ا یباز  ین، در ف

ست. نباتات یز شش موقت ا ستند  یاهانیگ یدا(مر پو ساقه چوبیه غالباً تنه که شت محصو ، تمام  یا  سمتیدارند و پس از بردا اه در یاز گ یا ق

 یمحمد و گل یمثمر مانند پرتقا ، هلو، انگور، بوته چا یهادهد. انواع درختان و درختچهیماند و مجدداً در سا  بعد محصو  میم ین باقیزم

 شوند.یمحسوب م یدا(مدار، نباتات یو سپ اکالیپتوس، یزیر مثمر مانند تبریو انواع درختان غ

 (یدائم محصوالت) یدائم اهانیگ

ست چوبی آنها ساقه یا تنه که هستند گیاهان از انواعی شت عملیات فقط و ماندمی باقی زمین در چندین سا  کاشت، یک بار از پس و ا   و دا

 تبریزی. درخت و محمدی گل چای، بوته درختان میوه، شود؛ مانندمی تکرار آن برداشت

 یشاورزک یبرداربهره

واحد تولیدی اقتصادی شامل یک یا چند فعالیت کشاورزی در محدوده جغرافیایی مشخ  )آبادی/ شهر( است که تحت مدیریت واحد حقیقی/ 

 حقوقی قرار دارد.

 یت باغداریفعال یدارا یبرداربهره

صاب یت باغداریفعال یدارا یریآمارگ ه در روزک یشاورزک یبردارهر بهره یرین آمارگیدر ا ساس حد ن شد بهیز یهابر ا  یبرداربهره»عنوان ر با

 .شودیم یتلق« یت باغداریفعال یدارا

ش 100حداقل  یدارا یریه در روز آمارگک یت باغداریفعال یدارا یشاورزک یهایبرداربهره - ستان با  یدارا یبردارد، بهرهنمتر مربع باغ و قلم

 دهند.یل مکیرا تش یت باغداریفعال

موجود در روز  با توجه به تعداد درخت مربع باغ و قلمسررتان( متر 100)حداقل  ورکر در صررورت برقرار نبودن شررر( مذیمحصررودت ز یبرا -

 :شودیمحسوب م یت باغداریفعال ین حر  دارایدر ا ،یریآمارگ

 .ترشیباصله و  70 اکالیپتوسو  یزیانواع تبر و ترشیباصله و  1ر یا انجی ، بادامخرما، گردو، پرتقا 

 خانوار

ش یخانوار از افراد ستند و معمودً با هم غذا مگر همیدیکنند، با کیم یاقامتگاه زندگ یکه با هم در کشود یل مکیت  نیر ابنا بخورند. یخرج ه
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ه ک یت. فردسین یکیگر خانوار لزوماً با خانواده یداشته باشند. به عبارت د یشاوندیگر رابطه خویدیکخانوار حتماً با  یک یه اعضاکست یدزم ن

 شود.یم یز خانوار تلقیند نکیم یزندگ ییتنهابه

 یکیشر یبردارو بهره یاختصاص یبرداربهره

بردار هرهنفر ب یکا توسط یخانوار  یک یه توسط اعضاکاست  یقیت اشخاص حقیریتحت مد یشاورزک یبرداربهره ینوع یاختصاص یبرداربهره

حور به دستنیخانوار ن یکه عضو کبردار ا چند بهرهیه توسط دو کاست  یشاورزک یبرداربهره ینوع یکیشر یبرداربهره .شودیاداره م ییتنهابه

 است. یت حقوقیشود و فاقد شخصیاداره م کمشتر

 نکسا یخانوار معمول

سا ی یه در محدوده آبادک یت باغداریفعال یبردار داراخانوار بهره ص یبرداربهره یونت خود داراکشهر محل  صا  یکت یریا در مدیبوده و  یاخت

 اند.ن گروه قرار گرفتهیند، در اات داشتهکر خانوارها مشاریبا سا یبردارا چند بهرهی

 نکسا ریغبردار بهره

 آنان بوده اسررت،  یت باغداریفعال یدارا یبردارمحل وقوع بهره یا آبادیر از شررهر یغ یا آبادیها شررهر ونت آنکه محل سررک یقیاشررخاص حق

شهر  کهنیانظر از  صرف س یا آبادیدر  شند  یت باغداریفعال یز دارایونت خود نکمحل  شند بهرهیبا سایبردار غا نبا شده و درین نامکر  ن یا ده 

ست  یهیاند. بدگروه قرار گرفته سن بهرهیه همکا شند، در آن یت باغداریفعال یدارا یبرداربهره یز دارایونت خود نکبرداران اگر در محل  جا با

 اند.بردار( قرار گرفتهن )بهرهکسا یمعمول یدر گروه خانوارها

 ی، مؤسسه عمومیت رسمکشر

 یت رسمکشر در صورتی کهن گروه قرار گرفته و یدر ا یت باغداریفعال ی( دارای)اشخاص حقوق یو مؤسسات عموم یرسم یهاتکشر یتمام

 شده است. یری، از آن آمارگها بودهدر فهرست نمونه یمؤسسه عموما ی

 یت باغداریفعال یبردار دارابهره

و  یت فنیو مسئول یبردارت امور بهرهیریگران، مدیت دکا با مشاری ییتنهابهه ک یا حقوقی یقیاست حق یشخص یت باغداریفعال یدارا برداربهره

 م است.یان آن سهیماً در سود و زیآن را به عهده داشته و مستق یاقتصاد

 یت باغداریفعال یبردار داراخانوار بهره

 بر اسررراس  یت باغداریفعال یدارا یریآن در روز آمارگ یاز اعضرررا یکیه حداقل کاسرررت  ی، خانواریت باغداریفعال یبردار داراخانوار بهره

 ن شده باشد.ییتع یهاحد نصاب
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 مهم یهاافتهی

 یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهره

ت یفعال یدارا یبرداربهرههزار  511ون و یلیم در حدود یک 7813 )محصرررودت دا(می( یباغدار یریج حاصرررل از حر  آمارگیاسررراس نتابر 

فاقد باغ و  یبرداربهره هزار 31و  ،باغ و قلمسررتان یدارا یبرداربهرههزار  501ون و یلیم تقریباً یک هک اسررت، شررور وجود داشررتهکدر  یباغدار

 بر اسرراسو پراکنده  صررورتبه اکالیپتوسو  یزیانواع تبر ،ر، خرما، پرتقا ، گردو، بادامیانجاز محصررودت  یکیحداقل  یدارا یول ،قلمسررتان

 .اندبوده ن شدهییتع یهانصاب حد

 مساحت باغ و قلمستان

 ساحت باغ ستان هام شور و قلم ساده  96.9ه کشده  برآوردتار که هزار 317ون و یلیم در حدود یکهای ک ستان  صد آن باغ و قلم در

صولک)ت صول 03.4( و یمح ستان مخلو( )چندمح صد آن باغ و قلم ست. نتایدر صل از ای( ا شان م یرین آمارگیج حا  66 که دهدین

خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان رمان، کهای شامل استانشور کاستان  70در  به ترتی  شورک یهاها و قلمستاناغدرصد ب

 واقع شده است. و سیستان و بلوچستان ،غربی، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان، قزوین

 صل از اینتا شان  یرین آمارگیج حا صد 7553 حدوددر  هک دهدیمن ساحت از در ستانو  هاباغ کل م   6..9، متعلق به شورک یهاقلم

  یهاقلمستانو  هاباغ کل مساحت از درصد 44.6 دارند. در حدود تارکه 7متر از ک یمساحتاست که  هایبرداربهرهتعداد کل  از درصد

  هسرتند. همچنین در حدودتار که 5 تا کمتر از 7 مسراحتدارای  اسرت که هایبرداربهرهاز تعداد کل درصرد  ..03 ، مربو( بهشرورک

صد از  ..06 ساحتدر ستانو  هاباغ کل م صد  0.3 ، متعلق بهشورک یهاقلم ست که هایبرداربهرهاز تعداد کل در   ترشیبا یتار که 5 ا

 .مساحت دارند

 دائمید محصوالت یتول

  ترتی  متعلق به چهار محصو  پرتقا  و نارنگی، به 7813و  7811 هایدر سا درصد از کل تولید محصودت باغی کشور  65در حدود

 و خرما بوده است. ،سی ، انگور

  سا صودت باغیتول 7811 در  سا ، تولید بوده تن  ونیلیم 71 حدود در ید مح ست. در این  ون و یلیم دو در حدود پرتقا  و نارنگیا

در خرما تولید و  ،تنهزار  175ون و یلیم یکدر حدود  انگورتولید تن، هزار  181ون و یلیمیک  در حدود سرری تولید  تن،هزار  171

 بوده است.تن  هزار 856ون و یلیم یکحدود 

   دو  در حدود پرتقا  و نارنگیاسررت. در این سررا ، تولید  برآورد شرردهون تن یلیم 78حدود  در ید محصررودت باغیتول 7813در سررا

تولید و  ،هزار تن 115ون و یلیم یک در حدود انگور تولید هزار تن، 117ون و یلیمدو  در حدود سرری تولید هزار تن،  315ون و یلیم

 .شودتخمین زده میهزار تن  801و  ونیلیم یک در حدودخرما 
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 (یبرداربهره) یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهرهتعداد رات ییروند تغ آ(

 سا 
 یهایبردارل بهرهکتعداد 

 یت باغداریفعال یدارا

 یهایبردارتعداد بهره

 باغ و قلمستان یدارا

7836  ...........................................................................................  0.93.93 0390430 

7831  ...........................................................................................  0063630 0331343 

7818  ...........................................................................................  1640030 1634160 

7811  ...........................................................................................  1336631 1636641 

7816  ...........................................................................................  1964004 1943606 

7813  ...........................................................................................  1.66066 1.36301 

 تار(ک)ه شورک یهاقلمستانرات مساحت باغ و ییروند تغ (ب

 باغ و قلمستان مخلو( باغ و قلمستان ساده باغ و قلمستان کل سا 

7836 ............................................  1660634 1060334 433633 

7831  ...........................................  133333. 1036046 .606.3 

7818  ..........................................  1636... 1036963 466366 

7811  ..........................................  1314036 1090.46 ..3603 

7816 ...........................................  13.0000 1064113 ..603. 

7813  ..........................................  136130. 101.0.4 .6.961 
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 )تن( محصوالت دائمید یرات تولییروند تغ (پ

 خرما و نارنگی پرتقا  انگور  یس (7)محصودت دا(می تولید کل سا 

7836  ...............................................................  1113633. 1990403 00..960 16636.6 1300109 

7831  ...............................................................  136.6341 1340660 0110609 1630460 13.0361 

7818   .............................................................  10163344 0410464 00.1..1 16194.. 1300334 

7815  ...............................................................  1136.106 0369646 1399043 1636.06 113.19. 

7816  ...............................................................  11900904 0063301 169..03 01046.. 1030033 

7811  ...............................................................  10333109 1609966 161.3.3 0616409 10.9934 

7813  ...............................................................  10630396 0041104 164.603 036.063 1036633 

صودت باغی به واحد تن میدلیل اینبه( 7) شده و احالعات تولید بقیه مح صله درخت قطع  شد، در تولید کل که احالعات تولید انواع تبریزی به واحد تعداد ا صودت محبا
 احالعات انواع تبریزی لحاظ نشده است. ،باغی
 ران.یز آمار اکمر یباغدار یانمونه یریآمارگ های دیگر،است و برای سا  رانیز آمار اکمر یشاورزک یعموم یسرشمار 7818 سا  یبرا پو  ب، آ یهاجدو  مأخذ
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یآمار یهاجدول
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 تن( -برداری)بهره 1931: استان به تفکیکو تولید کل محصوالت باغی  یت باغداریفعال یدارا یهایبرداربهره -1

 استان

 یهایبردارتعداد بهره

  یت باغداریفعال یدارا

 7813 سا 

  تولید محصودت باغی

 7811 سا 

  تولید محصودت باغی

 7813 سا 

 10630396 10333109 1.66066  ............................................... شور کل ک

 1104404 10.3.01 66431  ......................................................  یجان شرقیآذربا

 100.993 666313 39603  ........................................................  یجان غربیآذربا

 133603 100366 04300  ........................................................................ ل یاردب

 0090.1 000600 33134  ....................................................................... اصفهان 

 133466 1613.4 04064  ............................................................................ البرز 

 6430 6033 .413  ............................................................................ الم یا

 116166 136119 193.6  ......................................................................... بوشهر 

 04.363 193630 0.606  .......................................................................... تهران 

 36.03 103.04 04303  .............................................  یاریچهارمحا  و بخت

 41..13 30436 40166  ........................................................   یخراسان جنوب

 063030 099093 104633  .........................................................   یخراسان رضو

 36346 106694 06614  ........................................................   یخراسان شمال

 033630 00.131 00.03  ................................................................... خوزستان 

 066490 161409 416.1  ......................................................................... زنجان 

 114640 .9001 0.139  ........................................................................ سمنان 

 030161 063966 6694.  .............................................. ستان و بلوچستان یس

 110.360 11463.6 69363  .......................................................................... فارس 

 030304 033613 466.9  ......................................................................... ن یقزو

 103.6 13649 93.4  ................................................................................قم 

 36600 99309 40304  ....................................................................ردستان ک

 16631.6 46..160 14.993  ......................................................................... رمان ک

 60946 64696 00939  .................................................................... رمانشاه ک

 96036 31063 16000  .............................................. راحمد یه و بویلویهگک

 106001 103134 14331  ...................................................................... گلستان 

 0366.6 066.03 139063  ......................................................................... الن یگ

 36669 30009 00094  ....................................................................... لرستان 

 0.3.399 044.900 160639  ..................................................................... مازندران 

 090013 040393 40616  .......................................................................  یزکمر

 166369 1666.3 06303  ....................................................................  هرمزگان

 033660 0066.3 363..  ........................................................................  همدان

 106366 13.066 0.69.  .............................................................................. زد ی
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 هکتار( -برداری)بهره 1931استان:  به تفکیکهای دارای باغ و قلمستان برداریتعداد و مساحت بهره -2

 استان

 ل باغ و قلمستانک
 باغ ساده 

 محصولی()تک

 باغ مخلو( 

 )چند محصولی(

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

 6.961. 609131 101.0.4 600616 .136130 1.36301  ...................... شور کل ک

 4646. 93030 43341 03004 6.636 699.3  ........................  یجان شرقیآذربا

 0.031 06.00 96400 93160 134330 3.1.0  ..........................  یجان غربیآذربا

 6303 .1093 00009 10313 01146 00360  .......................................... ل یاردب

 1.101 46349 610.. 44436 61300 33140  ......................................... اصفهان 

 10103 01413 .360 4603 03360 04061  .............................................. البرز 

 0130 0361 0.34 1090 4936 4360  .............................................. الم یا

 1033 1.16 .0333 10014 .0103 14.33  ........................................... بوشهر 

 1.169 03314 133.9 93.6 00000 0.669  ............................................ تهران 

 36.. 6933 03410 13413 0.601 049.3  ...............  یاریچهارمحا  و بخت

 6360 01340 00631 09604 403.0 40166  ..........................  یخراسان جنوب

 416.6 93030 103990 69090 160900 104366  ...........................  یخراسان رضو

 10434 19009 13.43 19300 00304 064.6  ..........................  یخراسان شمال

 9606 1..4 06463 13639 49409 00046  ..................................... خوزستان 

 193.9 13066 03439 01646 49490 43614  ........................................... زنجان 

 13.16 0.3.0 01001 3664 06643 00306  .......................................... سمنان 

 3336 14090 3366. 03606 3134. 44339  ................ ستان و بلوچستان یس

 066.3 09090 .119.9 4663. .1.401 6.400  ............................................ فارس 

 00060 03630 40606 04001 9.300 46164  ........................................... ن یقزو

 .193 4610 3033 0.44 6360 9946  ..................................................قم 

 ...10 03466 1.394 03969 03416 40019  ......................................ردستان ک

 64316 4.336 049.41 .6900 041091 106319  ........................................... رمان ک

 160.6 13.39 6... 9633 04613 00446  ...................................... رمانشاه ک

 3366 3361 10390 6606 03141 19906  ................ راحمد یه و بویلویهگک

 4.60 6.10 1.306 19.. 16913 10033  ........................................ گلستان 

 11330 00.39 49664 93393 33.6. 3.966  ........................................... الن یگ

 11031 10964 110.0 11106 00900 00636  ......................................... لرستان 

 413.4 .93.9 63019 69160 111096 1.0366  ....................................... مازندران 

 13046 00333 0.664 06400 4000. 40310  .........................................  یزکمر

 33.4 4996 0.363 160.9 00604 03664  ...................................... هرمزگان 

 109.6 09033 14104 .0941 06660 .460.  .......................................... همدان 

 93.0 ..036 99036 006.6 60143 1603.  ................................................ یزد 



18 8931 -)محصوالت دائمی(  یباغدار یریآمارگ طرحچکیده نتایج 

 1931: باغ و قلمستان یوسعت اراض به تفکیک باغ و قلمستان یدارا یهایبردارتعداد و مساحت بهره -9

 تار(که -یبردار)بهره

 باغ و قلمستان یوسعت اراض

 ل باغ و قلمستانک
 اشت سادهک

 (یمحصولک)ت

 اشت مخلو(ک

 (ی)چندمحصول

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

تعداد 

 یبرداربهره
 مساحت

 6.961. 609131 101.0.4 600616 .136130 1.36301  ...................................... جمع 

 101636 04139. 196943 0196.. 0660.9 ..6600  .................. تار که 1متر از کجمع 

 060. 113931 4101 34.43 6.00 163414  ............................. تار که 7/0متر از ک

 10304 1309.4 11193 6.003 00030 134614  ................. تار که 1/0متر از کتا  7/0

 46666 130909 0606. 6...16 133633 046363  ................. تار که 5/0متر از کتا  1/0

 99034 .10600 66403 166601 19.604 063346  ..................... تار که 7متر از کتا  5/0

 069491 161449 93039. 00.000 344696 491333  .......... تار که 5متر از کتا  1جمع 

 13.4.4 133.30 033404 .13094 03.363 093000  ......................... تار که 1متر از کتا  7

 34433 3300. 164.60 36.90 0.6393 103006  ......................... تار که 8متر از کتا  1

 39.16 00111 160013 90114 066306 33.13  ......................... تار که 5از متر کتا  8

 196.31 03903 66431. 44403 649630 9469.  .............. تر شیتار و بکه 5جمع 

 96694 14043 1600.0 06636 041316 03663  ...................... تار که 70متر از کتا  5

 01091 0636 1300.1 3641 100611 .1360  ................... تار که 10متر از کتا  70

 03901 16.6 13.306 4300 140993 366.  ................... تار که 50متر از کتا  10

 ..066 416 1636.3 .146 003.10 1939  .............................تر شیتار و بکه 50

  



8931 -)محصوالت دائمی(  یباغدار یریآمارگ چکیده نتایج طرح11

 1931: استان به تفکیک ید محصوالت دائمیاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولک، سطح یبردارتعداد بهره -4

 تن( -هزار اصله -تارکه -یبردار)بهره

 استان

 (یمحصولک)تاشت ساده ک لک

تعداد 

 یبرداربهره

د یتول

7811 

د یتول

7813 

تعداد 

 یبرداربهره

سطح 

 اشتک

 دیتول تعداد درخت

7811 

د یتول

 نها  بارور 7813

 6339036  6066661 104666 964.03  101.0.4 600616 10630396 10333109 1.66066  ............. شور کل ک

  433110  06031.  0103  03190  43341  03004  1104404  10.3.01  66431  .............  یجان شرقیآذربا

  390496  969330  4669  16063  96400  93160  100.993  666313  39603  ............... یجان غربیآذربا

  14.966  1303.3  1400  6303  00009  10313  133603  100366  04300  ............................... ل یاردب

  099063  0.3363  3.4.  00396  610..  44436  0090.1  000600  33134  ............................. اصفهان 

  64630  ..613  66  1394  .360  4603  133466  1613.4  04064  ................................... البرز 

  0.93  0340  06  4.3  0.34  1090  6430  6033  .413  ................................... الم یا

  130630  ..6.0  003  0630  .0333  10014  116166  136119  193.6  ................................ بوشهر 

  69446  93340  9364  463.  133.9  93.6  04.363  193630  0.606  ................................. تهران 

  90666  .6.66  1604  11.63  03410  13413  36.03  103.04  04303  ....  یاریچهارمحا  و بخت

  63369  96161  0643  3.69  00631  09604  41..13  30436  40166  ...............  یخراسان جنوب

  0.34.6  090069  00669  90.4.  103990  69090  063030  099093  104633  ................  یخراسان رضو

  1046.  61909  1343  10331  13.43  19300  36346  106694  06614  ...............  یخراسان شمال

  030060  .04343  11.3  146.  06463  13639  033630  00.131  00.03  .......................... خوزستان 

  016693  106.39  1604  00639  03439  01646  066490  161409  416.1  ................................ زنجان 

  3661.  01903  .163  13196  01001  3664  114640  .9001  0.139  .............................. سمنان 

  041..0  040490  3134  .361  3366.  03606  030161  063966  6694.  ..... ستان و بلوچستان یس

  313963  336.66  96.3  3363.  .119.9  4663.  110.360  11463.6  69363  ................................. فارس 

  066063  030360  0.00  03.46  40606  04001  030304  033613  466.9  ................................ ن یقزو

  6666  9616  4.40  40.0  3033  0.44  103.6  13649  93.4  ...................................... قم 

  4643.  44040  0961  11414  1.394  03969  36600  99309  40304  .......................... ردستان ک

  333..6  69.033  19330  .166.3  049.41  .6900  16631.6  46..160  14.993  ................................ رمان ک

  03663  00399  1301  6116  6...  9633  60946  64696  00939  ........................... رمانشاه ک

  43146  49033  466  0630  10390  6606  96036  31063  16000  ..... راحمد یه و بویلویهگک

  31619  63303  .161  .063  1.306  19..  106001  103134  14331  ............................. گلستان 

  03.336  1663.6  630.  10046  49664  93393  0366.6  066.03  139063  ................................ الن یگ

  .4613  40646  640  44.4  110.0  11106  36669  30009  00094  .............................. لرستان 

  1.40606  1.40.03  0331  09.19  63019  69160  0.3.399  044.900  160639  ............................مازندران 

  000613  066669  4603  03991  0.664  06400  090013  040393  40616  ..............................  یزکمر

  .106.3  141303  1000  0366  0.363  160.9  166369  1666.3  06303  ........................... هرمزگان 

  140.01  1966.3  9.4  11.49  14104  .0941  033660  0066.3  363..  ............................... همدان 

  .6090  3.00.  3363  43043  99036  006.6  106366  13.066  0.69.  ..................................... یزد 

  



19 8931 -)محصوالت دائمی(  یباغدار یریآمارگ طرحچکیده نتایج 

 )دنباله( 1931: استان به تفکیک ید محصوالت دائمیاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولک، سطح یبردارتعداد بهره -4

 تن( -هزار اصله -تارکه -یبردار)بهره

 استان

 ندهکاشت پراک (یاشت مخلو( )چندمحصولک

تعداد 

 یبرداربهره

 تعداد درخت
د یتول

7811 

د یتول

7813 

تعداد 

 یبرداربهره

 تعداد درخت
د یتول

7811 

د یتول

7813 
 نها  بارور نها  بارور

  0030.0  069430  6363  06616  601660  496.413  4030690  06610  039406  609131  ............... شور کل ک

  10930  11006  466  1316  0066.  610636  616610  0009  01.33  93030  ...............  یجان شرقیآذربا

  03.30  14.60  3.3  0069  46933  0.0913  036904  0019  6003  06.00  ................  یجان غربیآذربا

  .1103  4431  .146  0649  016.1  01643  1.949  .60  1.64  .1093  ................................. ل یاردب

  ..40  0.66  116  440  .0966  9.939  91446  1333  6399  46349  ............................... اصفهان 

  1.66  631  6  636  13960  134319  66363  .00  6.3.  01413  ..................................... البرز 

  99  3.  1  3  916  4696  4033  33  931  0361  ..................................... الم یا

  1403  1403  13  40  3644  10634  10400  .4  066  1.16  .................................. بوشهر 

  0006  0610  44  000  36.3  19.003  1346.3  .116  3334  03314  ................................... تهران 

  03..  6030  3.  439  3616  .1366  16049  00.  0934  6933  ......  یاریچهارمحا  و بخت

  04.0  .039  41  093  .1304  10160  110.0  466  00.3  01340  .................  یخراسان جنوب

  40.3  43.4  146  696  49606  .10.43  66313  30.3  03336  93030  ..................  یخراسان رضو

  0161  1661  093  .96  10330  09003  090.9  .131  0696  19009  .................  یخراسان شمال

  4.36  .433  .0  109  10.30  60334  36661  166  1.30  1..4  ............................ خوزستان 

  9936  .093  13.3  1364  09603  .6131  .0100  1300  110.  13066  .................................. زنجان 

  0360  1430  0  193  0606  91363  06060  .191  6064  0.3.0  ................................ سمنان 

  43061  01.9.  169  0436  04619  6..63  30391  .90  0366  14090  ....... ستان و بلوچستان یس

  3690  6690  03  063  .0404  033441  003069  1610  10001  09090  ................................... فارس 

  336.  0641  .03  1644  04090  63646  60339  0106  13606  03630  .................................. ن یقزو

  01  03  3  .  963  40.1  0666  094  4.4  4610  ........................................ قم 

  0030  1041  090  390  14030  03630  01040  6.4  0046  03466  ............................ ردستان ک

  10939  10630  164  36.  .0..0  .130664  6.6096  0.03  0.330  4.336  ..................................رمان ک

  063  044  6  01  0640  0033.  39.6.  1101  9046  13.39  ............................. رمانشاه ک

  6.9  369  00  .13  036.  03430  04314  096  1936  3361  ....... راحمد یه و بویلویهگک

  .001  0660  116  004  6633  44033  06360  464  1940  6.10  ............................... گلستان 

  00134  00300  4.4  1336  96366  3699.  49946  91.  0690  00.39  .................................. الن یگ

  1406  1104  194  036  33.0  06001  061.9  469  0.30  10964  ................................ لرستان 

  6.300  .3609  603  0060  100944  399366  314601  0009  19361  .93.9  ............................. مازندران 

  .946  6949  433  .66  .0931  00666  03016  1164  119.3  00333  ................................  یزکمر

  .1310  13343 44 139  11191  3199.  .4336  06.  606  4996  ............................. هرمزگان 

  9130  3964  134  33.  04303  61.6.  .9100  466  .463  09033  .................................همدان 

  606  603  06  100  .333  40.09  49304  004  06.6  ..036  ....................................... یزد 

  



8931 -)محصوالت دائمی(  یباغدار یریآمارگ چکیده نتایج طرح11

 (9) 1931: نام محصول به تفکیک ید محصوالت دائمیاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولک، سطح یبردارتعداد بهره -5

 تن( -هزار اصله -تارکه -یبردار)بهره

 نام محصو 

 (یمحصولکاشت ساده )تک لک

تعداد 

 یبرداربهره

د یتول

7811 

د یتول

7813 

تعداد 

 یبرداربهره

سطح 

 اشتک

 تعداد درخت
د یتول

7811 

د یتول

 نها  بارور 7813

  16313  1.663  004  1046  0909  160.  190616  104336  0163.6  ......................................... آلبالو 

  40041.  433491  0330  03430  01.4.  90066  .30960  646000  069.93  .............................................انار 

  16434  1.036  1143  343  11196  6001  ..1193  63910  003060  .................................آبی  ریانج

  6164  9390  69  636  6439  4.03  14060  10463  30093  ................................ انجیر دیم 

  1934906  1.630.9  3043  1033.4  100003  003049  1361306  .139000  06.66.  ................................. آبی  انگور

  4.630  44436  .010  194.4  .0139  09609  4134.  .031.  63391  ................................. انگور دیم 

  136663  60696  946  .403  14034  16336  0.6169  03.916  ..4964 .....................انواع آلو و گوجه 

  41.9  003.  11691  014.6  16033  09333  6993  14306  0109.4 ......  (7و1)کالیپتوسو ا یزیاع تبرانو

  3..66  116633  16.0  19066  00131  06440  1900.0  13.409  063430  .................................. آبی بادام 

  100.3  10961  19.6  6960  .4641  00660  14990  1.4.9  066.0  ................................. بادام دیم 

  .144.10  1033606  363.  00.63  90103  31.96  0033603  0134969  0.4600  ...................................... پرتقا  

  001966  106.69  63009  .06913  411400  60..10  .00631  .14096  160909  ........................................ پسته 

  63300  .6604  3  3  19006  0.166  63300  .6604  0.166 .........................................  یچا

  636636  6.9469  0.33  .0106  193116  134600  1036633  10.9934  190069  ......................................... خرما 

  61331  91601  960  0390  10906  136.4  006903  014310  463999  ...................... زردآلو  و قیسی 

  39660  .6433  1.49  13.06  00600  11999  ..1310  3.610  01069  ....................................... تون یز

  1066464  1363360  0036  030.0  1336.6  36694  0041104  1609966  94003.  ........................................   یس

  60066  64943  1044  .903  44633  66900  001364  034343  636006  ......................................... گردو 

  03106  06966  .0.  1630  4.44  4019  .13963  60031  0.0996  .......................................  یگالب

  10316  6414  001  301  0300  9030  1030.4  33639  061663  ..................................... الس یگ

  034966  0444.0  306  4106  10493  10.61  39.93.  046.1.  113360  ......................................  ینارنگ

  060063  004946  1301  10331  ..001  .04.3  61410.  911034  001014  .............. هلو، شلیل و شفتالو 

  13393.  30316.  46.0  16046  66.10  ..3.0  343030  341390  69336.  .......................................... سایر 

  



15 8931 -)محصوالت دائمی(  یباغدار یریآمارگ طرحچکیده نتایج 

 )دنباله( 1931: نام محصول تفکیکبه  ید محصوالت دائمیاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولک، سطح یبردارتعداد بهره -5

 تن( -هزار اصله -تارکه -یبردار)بهره

 نام محصو 

 ندهکاشت پراک (یاشت مخلو( )چندمحصولک

تعداد 

 یبرداربهره

 تعداد درخت
د یتول

7811 

د یتول

7813 

تعداد 

 یبرداربهره

 تعداد درخت
د یتول

7811 

د یتول

 نها  بارور نها  بارور 7813

  .1034  .339  300  1309  61619  103090  .13364  0341  10469  0060.1  ......................................... آلبالو 

  03334  16434  193  316  100603  090033  040069  1344  10666  .13660  ............................................. انار 

  3603  9630  43  000  69606  369.1  69040  403  0006  109963  ................................. آبی ر یانج

  0349  0.06  00  130  .41..  00.0  0366  93  100  00666  ................................ انجیر دیم 

  11331  13336  36  940  110366  069163  0.0360  1.14  00400  00.316  ................................. آبی انگور 

  1.60  1060  9  4.  00149  9903  9600  1.6  4..1  13394  ................................. انگور دیم 

  .0311  19340  030  1361  1.6906  006361  164333  1363  11641  .03410 ..................... انواع آلو و گوجه 

  030  9409  4100  10043  103010  0001  .013  1640  6369  90099  .....  (7و1)و اکالیپتوس یزیانواع تبر

  0903  0619  64  314  63141  .9316  91.03  6..1  3916  161361  .................................. آبی بادام 

  .66  43.  06  160  9130  1906  .004  1.3  664  63.0  ................................. بادام دیم 

  03903  .0346  190  9.1  66636  3006.6  69.460  663  .1061  1343.1  ...................................... پرتقا  

  61  06  130  03  6.06  .939  4333  1660  0663  06393  .........................................پسته 

  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 .........................................  یچا

  6693.  94404  .19  .114  43903  0031.0  00.6.4  1106  9993  06994  ......................................... خرما 

  11416  13039  100  9.0  103310  049416  .04133  16.6  10340  0400.6  ....................... زردآلو و قیسی 

  946  96.  49  1.  9031  10619  11006  13.6  1110  14033  ....................................... تون یز

  1.003  .1199  100  .9.  103010  603016  304193  0934  04996  .09900  ........................................   یس

  03433  0.613  060  1993  0...00  .01601  030430  0490  10404  400106  ......................................... گردو 

  9034  041.  163  013  66391  63090  6091.  .141  4060  164.39  .......................................  یگالب

  4..4  0606  .11  009  90464  113630  69.94  1633  11.44  .03696  ..................................... الس یگ

  19603  1.360  43  030  46316  03.161  064436  3..  ..44  93664  ......................................  ینارنگ

  119.0  11061  003  9..  39096  039091  09.446  4013  19000  016196  .............. هلو، شلیل و شفتالو 

  0661.  43330  433  0603  061634  066.00  036041  9463  11061  099.00  .......................................... سایر 

 .…، پده، اشن وکبوده، شالکدار، ی، سپاکالیپتوس، یزی( تبر7)

 و اکالیپتوس به واحد هزار اصله است. یزیمحصودت انواع تبرد ی( تول1)
 است. برداری، مساحت باغ و قلمستان و تعداد درخت بارور و نها  مربو( به زمان آمارگیریبهره تعداد (8)


