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 پيشگفتار

كه  دهداز ارزش افزوده بخش كشاورزي را به خود اختصاص مي يک چهارتكه حدود  استاصلي بخش كشاورزي  هايفعاليت يكي ازدامداري 

. محصوالت دامي از مهمترين منابع تأمين غذاي دات سبک )گوسفند و بز( و دات سنگين )گاو، گاوميش و شتر( است كشور ما شامل پرورشدر 

آورنده ماده اوليه بسياري از صنايع از قبيل صنايع  فراهمكنند، ها هستند و عالوه بر نقش بسيار مهمي كه در امنيت غذايي جامعه ايفا ميانسان

باشند و عالوه بر آن اشتغال و امرار ها منبع درآمد بسياري از خانوارها به ويژه در نقاط روستايي ميشوند. اين فعاليتلبني محسوب مي و غذايي

افراد شاغل در بخش حمل و نقل محصوالت كشاورزي به اين  فروشان ومعاش بسياري از افراد شاغل در بخش خدمات نظير بازرگانان، خرده

 فعاليت وابسته است.

نظير متغير بودن تعداد آن در طول سال به علت زايش فصلي اين نوع دات از يک سو و سهم فراوان اين نوع دات هاي دات سبک با توجه به ويژگي

عداد فصلي تگيري اجراي طرح آمارگيري اندازه( و نزديک به ده درصد شير خات حدود نيمي از گوشت قرمز توليد شده در كشور) از توليدات دامي

 در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. 8931سال  آذر ماهدات سبک از  و توليدات

، «دنيا آمدهبه زنده تعداد دات»در روز آمارگيري به تفكيک سررن و جنو و  «تعداد دات سرربک»در اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به 

شتار» شده براي ك ضه  شير»و  «تعداد دات عر صل آمارگيري «مقدار توليد  صل ماهِ آخريندر  در ف بردار داراي دات بهره 9333از بيش از  و هر ف

هاي با روشو نتايج  شداند، پرسيده گيري انتخاب شدههاي نمونهو با روش 8939سبک كه با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزي

 .مرحله است 4در  آمارگيري طرحاين اجراي نشريه حاضر، حاوي اطالعات حاصل از  .شدآماري به سطح كل جامعه تعميم داده 

اي هها و نهادههاي تخصصي بخش دات، اطالعات ارزشمندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوردهريزياز اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامه

 شود.دات سبک و محققان فراهم ميمرتبط با 

صميم ستفاده ت شده مورد ا ست كه اطالعات ارائه  ان گيري از نظرات آنريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد ا

 هاي مؤثرتري بردارد.در تهيه و ارائه اطالعات دقيق و بهنگات آماري مورد نياز گات

 باشد.قابل دسترسي مي  www.amar.org.irعات اين نشريه از طريق درگاه ملي ايران به آدرس شايان ذكر است اطال

 

 

 مركز آمار ايران
  



   

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ مقدمه

 9 .......................................................................................................................................................................................................................................................... راهنماي كاربران

 4 ................................................................................................................................................................................................................................................... مشخصات كلي طرح

 7 ......................................................................................................................................................................................................................................................... تعاريف و مفاهيم

 1 ............................................................................................................................................................................................................................................................. هاافتهيخالصه 

 88 ..................................................................................................................................................................................................................................................... يآمار يهاجدول

 

 

 



 2                                                                              8991-99تعداد و توليدات دام سبک گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 مقدمه

سبکريزان بخش دات از تعداد منظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهبه صگيري اي اندازه، طرح آمارگيري نمونهو توليدات دات  لي ف

اطالعاتي در مورد  ،اسررتان كشررور اجرا شررد. در اين طرح 98در  8933ماه  شررهريورلغايت  8931پاييز ز ادات سرربک تعداد و توليدات 

سن و جنو» شده دنيا آمدهبهزنده تعداد دات »و « تعداد دات در روز آمارگيري به تفكيک  ضه  شتار و مقدار توليد  براي، تعداد دات عر ك

به شرريوه مرحله و  4طي ند بود هاي آماري، انتخاب شرردهبردار نمونه در كشررور كه با روشبهره 9333بيش از  از« شررير در هر فصررل

 شد.هاي آماري به سطح جامعه )كل كشور( تعميم داده آوري شد و با روشجمعآمارگيري تلفني 

ست شده م ستفاده از اطالعات ارائه  صطالحات فني و روشا شنايي با مفاهيم، ا كار رفته در اين طرح آمارگيري هاي اجرايي بهلزت آ

شت ست با بردا ست كه ممكن ا شد. بها شتهاي موجود در اذهان عمومي متفاوت با سليقهمنظور ممانعت از بردا اي از نتايج طرح، هاي 

 شود.ن محترت توصيه ميكار رفته در اين طرح به كاربرامطالعه تعاريف و مفاهيم به
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 راهنمای كاربران

 هاي آمارينكات مورد توجه در جدول

ها به دقت توجه شود. متن ها، ستون شرح و متن جدول تشكيل شده است كه بايد به مندرجات آنهر جدول آماري از عنوان، سرستون

وسيله مندرجات سه قسمت )عنوان، سرستون و شرح( قابل درك بهدهند و جدول شامل اعدادي است كه اطالعات آماري را تشكيل مي

ها، باشد. در برخي موارد مطالب مندرج در سه قسمت نات برده شده براي درك اطالعات متن كافي نيست و بايد به زيرنويوو تبيين مي

 تعاريف و توضيحات اين نشريه توجه شود.

شررود. سررتون شرررح و طور كلي توضرريح داده ميموضرروع اعداد متن جدول به در عنوان جدول معموالً زمان آماري و ماهيت يا

 كند.طور دقيق ماهيت و مفهوت اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخ  ميها بهسرستون

  



 4                                                                              8991-99تعداد و توليدات دام سبک گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 

 مشخصات كلي طرح

 سابقه طرح

 شود.اجرا مي فصليصورت به 8933و نيمه اول سال  8931اين طرح آمارگيري براي نخستين بار در نيمه دوت سال 

 هدف كلی

صل هدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد  سبک در ماه پاياني هر ف صلدر اين نوع دات  توليداتو ميزان دات  سال ف هاي مختلف 

 است.

 هدف جامعه

 بردارانبهره ساكن و  معموليخانوارهاي  به كشور )متعلق روستايي يا شهري نقاط در كشاورزي هايبرداريبهره همه طرح، هدف جامعه

 .هستندسبک  دات پرورش فعاليت داراي آمارگيري روز دراست كه  مؤسسات عمومي( و رسمي هايشركت و غيرساكن

 جامعه آمارگيري

 و نقاط شررهري در سرربک دات پرورش فعاليت داراي كشرراورزي هايبرداريبهره همه شررامل طرح، اين آمارگيري جامعه

عمومي(  مؤسسات رسمي و هايشركت و غيرساكن خانوارهاي معمولي  ساكن، معمولي خانوارهاي به متعلق) كشور روستايي

ست  حداقل داراي بردارِبهره 400 حداقل داراي هايشهرستان در ،8939كشاورزي  عمومي سرشماري اطالعات بر بنا كه ا

 .8اندبوده سبک دات رأس  30

                                                            
ستان 1 شتند، به سبک دات رأس  30حداقل داراي برداربهره  400از كمتر كه هاييشهر سائل دليل دا  از جايگزين كافي نمونه تعداد نبود همچنين و اجرايي م

 .شدند گذاشته كنار آمارگيري جامعه
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 واحد آماري

 كشور )متعلق يا روستايي شهري نقاط در سبک دات پرورش فعاليت داراي كشاورزي برداريبهره يک طرح، اين آماري واحد

ساكن و معمولي خانوارهاي ساكن، معمولي خانوارهاي به سمي هايشركت غير سات و ر س ست عمومي(  مؤ  روز در كها

 .هستندسبک  دات پرورش داراي فعاليت آمارگيري

 زمان آماري

شي براي آماري زمان شي براي و آمارگيري روز طرح، اين هايداده از بخ ست كه آمارگيري در آن انجات ديگر بخ صلي ا ، ف

 شود.مي

 زمان آمارگيري

 :به شرح جدول زير بوده است زمان آمارگيري اين طرح

 خاتمه شروع شرح

 8931آذر  27 8931آذر  29 8931فصل پاييز 

 8931اسفند  81 8931اسفند  83 8931فصل زمستان 

 8933خرداد  28 8933خرداد  87 8933فصل بهار 

 8933شهريور  83 8933شهريور  81 8933فصل تابستان 

 

 آوري اطالعاتروش جمع

صاحبه تلفني )آمارگيري تلفني( جمع صورت عدت همكاري بهرهاطالعات از طريق م شد. در  صلي، آوري  شنامه براي بردار نمونه ا س پر

 تكميل شد. واحدهاي نمونه جايگزين

 سطح  ارائه برآوردها

 شده است. ارائه كشور كل سطح در برآوردها

 پارامترهاي مورد نظر

 پارامترهاي اصلي مورد نظر طرح به شرح زير است:

  گوسفند و بره»تعداد.» 

  بز و بزغاله»تعداد.» 

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 بيني شده بود.درصد پيش 1، «دات سبک تعداد»گيري مورد پذيرش براي متغير حداكثر خطاي نمونه
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 گيرينمونه چارچوب

 گيرينمونه كهاين به آمد. با توجه دست به 1393 كشاورزي عمومي سرشماري اطالعات از طرح اين گيرينمونه چارچوب

 زير تهيه شد: شرح گيري بهنمونه مراحل از يک هر براي الزت چارچوب انجات شد، مرحله دو در

ستان همه فهرست اول: مرحله ساس بر هايي كهشهر شماري اطالعات ا شاورزي عمومي سر  400 حداقل داراي ، 1393ك

 برداربهره تعداد»متغير شامل جغرافيايي، بر اطالعات عالوه چارچوب اين بودند. سبک دات رأس 30 حداقل داراي بردارِبهره

 بود.« سبک دات داراي

ست دوم: مرحله بود  اول مرحله گيريواحدهاي نمونه از يک هر در سبک، دات پرورش فعاليت داراي بردارانبهره همه فهر

ساس بر كه شماري ا شاورزي عمومي سر سبک رأس 30 حداقل داراي 1393 ك  بر اطالعات عالوه چارچوب اين بودند. دات 

 بود.« سبک تعداد دات»متغير  شامل جغرافيايي،

 گيرينمونه واحد

 زير بود: شرح به گيرينمونه مراحل از يک هر گيرينمونه واحد

 رأس 30 داراي حداقل بردارِبهره 400 حداقل داراي ،8939كشاورزي  عمومي سرشماري در كه شهرستان يک اول: مرحله

 .است بوده سبک دات

شماري در كه سبک دات پرورش فعاليت داراي برداربهره يک دوم: مرحله شاورزي  عمومي سر  30 حداقل ، داراي8939ك

 .است بوده سبک دات رأس

 گيرينمونه روش

ستفاده ايمرحله دو احتمالي گيرينمونه روش از طرح، اين در ستان، تعدادي هر در اول مرحله در است. شده ا  شهرستان ا

 انتخاب شدند. نمونه به عنوان برداربهره تعدادي نمونه، شهرستان هر در انتخاب شدند. سپو نمونه عنوان به
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 مفاهیمتعاریف و 

 برداري كشاورزيبهره

 يک واحد توليدي اقتصادي كشاورزي است كه تحت مديريت واحدي قرار دارد.

 

 برداري پرورش دهنده دام سبکبهره

 پردازد.برداري كشاورزي است كه به پرورش دات سبک در روز آمارگيري مييک بهره

 

 دام سبک

 ت كه ممكن است به صورت سنتي يا صنعتي نگهداري شود.منظور از دات سبک، گوسفند و بره و بز و بزغاله اس

 

 زنده به دنيا آمده دام

 باشد. مردهاست هرچند كه بعد از تولد  متولد شده در فصل آمارگيري بره / بزغاله

 

 پرواريدام 

 .شودميدات پرواري، دامي است كه در هر سن و جنو، به منظور افزايش وزن، تحت برنامه معيني، براي مدتي نگهداري 
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 هاخالصه یافته

 دام سبکتعداد 

هاي برداريتعداد دات سبک موجود در بهرهدهد كه نشان مي 8931-33 گيري تعداد و توليدات دات سبکنتايج طرح آمارگيري اندازه

 ميليون رأس در طول سال متغير است.  11/54تا  94/15 دهنده دات در كشور ازپرورش
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(درصد)8991سهم انواع دام سبک در اسفند -2نمودار 

گوسفند و بره بز و بزغاله



 9                                                                              8991-99تعداد و توليدات دام سبک گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 گوسفند و برهتعداد 

گوسفند و بره موجود در كمترين تعداد دهد كه نشان مي 8931-33 دات سبک تعداد و توليداتگيري آمارگيري اندازه طرح نتايج

 بوده است.  8931ميليون رأس در اسفند ماه  2/41و بيشترين تعداد آن،  8931آذرماه ميليون رأس در  9/48با  هاي كشرروردامداري

 

 بز و بزغالهتعداد 

ميليون رأس  31/85و بيشترين تعداد با  8931ميليون رأس در آذر  81با  كمترين تعداد بز و بزغاله طرح، حاصل از اين نتايجبر اساس 

 بوده است.  8933خردادماه در 

 

 دام زاييده شدهتعداد 

هاي كشور متولد شده در دامداريبزغاله ميليون رأس  8/1ميليون رأس بره و  3/28تعداد  8933 تا پايان تابستان 8931از ابتداي پاييز 

 است.

 پروار شدهدام تعداد 

 است. شده پروار هاي كشور دامداري دررأس بز و بزغاله  ميليون 5/9رأس گوسفند و بره و ميليون  1/88تعداد سال گذشته در طول يک
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 مقدار توليد شير

  برآورد شده است. تن هزار 11/947 ، سال گذشتهطي يکدات سبک در مقدار توليد شير 

 

 

  

54%

46%

(درصد)سهم گوسفند و بز از مقدار توليد شير انواع دام سبک -5نمودار 

گوسفند بز
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 های آماریجدول

 )هزار رأس( 8999 شهريورلغايت  8991 آذر -تعداد گوسفند و بره به تفكيک سن و جنس  – 8جدول 

 جمع ماه
 سالتر از يک بيش ماه 82ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 8793 29343 2939 1159 9274 4475 48934 ................. 8991آذر 

 8721 24278 2358 1433 5538 1399 41831 ........... 8991اسفند 

 8751 24193 2119 1211 1734 7937 47927 ........... 8999خرداد 

 8724 24545 2119 5521 2715 4934 49338 ....... 8999شهريور 

 )هزار رأس( 8999 شهريورايت غل 8991 آذر –تعداد بز و بزغاله به تفكيک سن و جنس  – 2جدول 

 جمع ماه
 سال تر از يکبيش ماه 82ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 343 1329 377 2221 8243 8583 81394 ................. 8991آذر 

 318 1399 315 2393 2331 2113 85517 ........... 8991اسفند 

 311 1241 8359 2838 2335 2113 85314 ........... 8999خرداد 

 191 1835 8313 2233 8873 8538 81219 ....... 8999شهريور 

 

  



 82                                                                              8991-99تعداد و توليدات دام سبک گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 8999 تابستانتا  8991 پاييز – مقدار توليدات دام سبک – 9جدول 

 شرح

 بزغالهبز و  گوسفند و بره

 بره زنده 

 دنيا آمدهبه

 )هزار رأس(

 دام 

 پروار شده

 رأس(هزار )

 توليد 

 شير

 (تن)

 زنده  بزغاله

 دنيا آمدهبه

 )هزار رأس(

 دام 

 پروار شده

 رأس(هزار )

 توليد 

 شير

 (تن)

 859181 9598 1891 817761 88494 28168 ..... 8999 تابستانتا  8991 پاييز

 7883 793 2231 7312 2722 1135 ............................ 8931پاييز          

 83972 575 2317 21574 8321 3193 ...................... 8931زمستان          

 39921 377 2129 837797 2332 4759 ............................. 8933بهار          

 93334 8231 419 45971 9341 8972 ..................... 8933تابستان          

 


