
  1398های کشور در تیر ماه تعداد دام سبک موجود در دامداری

 میلیون رأس رسید 63 / 5به 

دهد که تعداد گوسفند و بره نشان می 1398 ماه تیردر  ،گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکآمارگیری اندازه طرح نتایج

 ماه قبل به نسبتکه  است رأس بوده میلیون 17 / 1داد بز و بزغاله رأس و تع میلیون 46 / 4های کشــور موجود در دامداری

 .است یافته کاهش درصد 2و  1 / 9ترتیب به

در در خرداد ماه امسال بزغاله رأس هزار  132بره و رأس  هزار 529تعداد  ،این طرح آمارگیری دیگر هاییافتهطبق 

 داشتهدرصد کاهش  36و  79 ترتیبقبل بهنسبت به ماه که  ه استدهنده دام سبک کشور متولد شدهای پرورشبرداریبهره

 .است

که با افزایش نحویهای دام سبک، جمعیت این نوع دام در طول سال همواره در حال تغییر است، بهبا توجه به ویژگی

های بهار و تابستان، با کاهش زایش و همچنین خروج یابد و در فصلزمستان، جمعیت افزایش میهای پاییز و زایش در فصل

  .ابدییمها، جمعیت کاهش برداریهای پرواری از بهرهدام

های دام سبک در فصل زمستان دهد که اوج زایشنشان میاست  هشروع شد 1397که از مهر ماه نتایج این آمارگیری 

بر این  و وارد چرخه تولید گوشت کشور شوند مروربهها ایشهای پرواری حاصل از این زرود دامست که انتظار میداده ا رخ

 های آتی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.شود روند عرضه دام سبک برای تولید گوشت در ماهبینی میپیش ،اساس

  



 

 

 

 
  



 )هزار رأس( 1398 تیرتا  1397مهر  -گوسفند و بره به تفکیک سن و جنس تعداد  – 1جدول 

 جمع ماه
 سالتر از یک بیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 1704 24080 1994 5737 1755 2446 37715 ................ 1397 مهر

 1780 23953 1639 5518 2919 3797 39605 .............. 1397  آبان

 1721 23158 1574 5315 3660 4570 39998 ................ 1397 آذر

 1692 23423 1429 5116 4974 5731 42366 ................ 1397دی 

 1732 23620 1320 4770 6838 7709 45990 ............ 1397بهمن 

 1632 24044 1614 4936 7524 8751 48502 ......... 1397 اسفند 

 1623 24044 1805 4479 7399 8721 48070 ..... 1398فروردین 

 1578 24289 2016 4506 7010 8493 47892 .. 1398اردیبهشت 

 1558 24865 2401 5017 5963 7475 47286 .......... 1398خرداد 

 1608 24759 2862 5680 5035 6427 46372 ................. 1398تیر 

 )هزار رأس( 1398 تیرتا  1397 مهر –سن و جنس  به تفکیکتعداد بز و بزغاله  – 2جدول   

 جمع ماه
 سال تر از یکبیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 818 8775 810 2331 675 1100 14510 ............... 1397 مهر

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

 926 8781 662 2153 1194 1706 15423 ............... 1397 آذر

 865 8528 642 2122 1538 1999 15693 ................ 1397دی 

 928 8498 643 2055 2093 2527 16745 ............ 1397بهمن 

 957 8703 791 2224 2472 2910 18057 ......... 1397اسفند  

 935 8639 851 2079 2484 2977 17965 ..... 1398فروردین 

 905 8476 884 1952 2509 3001 17727 .. 1398اردیبهشت 

 925 8547 918 2054 2241 2770 17455 ........... 1398خرداد 

 940 8556 1022 2251 1927 2409 17104 ................. 1398تیر 

 

  



 (درصد - )هزار رأس 1398 تیرتا  1397مهر  – شدهزاییده و بزغاله تعداد بره – 3جدول 

 )هزار رأس( بزغاله )هزار رأس( بره ماه

 1041 2614 ................. 1397 مهر

 1017 3567 .............. 1397  آبان

 ×× 2904 ................. 1397 آذر

 1055 3674 ................. 1397دی 

 1617 5429 .............. 1397بهمن 

 1491 3316 .......... 1397اسفند  

 1173 2412 ...... 1398فروردین 

 807 1726 .. 1398اردیبهشت 

 365 682 ............ 1398خرداد 

 132 539 .................. 1398 تیر

 اطالعات برآورد نشده است.×× 


