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 ايرانهاي نشريات مركز آمار نشانه 

 آمار گردآوري نشده است. -

 آمار در دسترس نيست. 0 0 0
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 رقم غير قطعي است. *

 تخميني دارد. رقم جنبه **

 حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.دليل به 

 ها قبل ازها و شرراخ نسرربت ها به علت سرررراسررت كردن ارقات اسررت. محاسرربهاختالف در سرررجمع
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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  كنند، فراهمعه ايفا ميها هستند و عالوه بر نقش بسيار مهمي كه در امنيت غذايي جامانسان

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

فروشان و افراد شاغل در بخش حمل و نقل محصوالت كشاورزي به اين ان، خردهمعاش بسياري از افراد شاغل در بخش خدمات نظير بازرگان

 فعاليت وابسته است.

بيش از و  هاي كشوردات درصد كل شير توليدي 09 حدود شود، گاو و گوساله است كهمهمترين دات سنگيني كه در كشور ما پرورش داده مي

تعداد و »ا هدف كسب اطالعات مهم و به روز از ب. دهدرا به خود اختصاص مي هاي داتكشتارگاهتوسط شده عرضه وزن گوشت قرمز  نيمي از

در مركز آمار ايران طراحي شد و اجراي آن از )گاو و گوساله( گيري تعداد و توليدات دات سنگين اندازهطرح آمارگيري دات، نوع اين « توليدات

 قرار گرفت. در دستور كار مركز آمار ايران 8901زمستان 

صل از  ضر، حاوي اطالعات حا شريه حا ستان 8499، بهار 8900فصل زمستان  4در  آمارگيري طرحاين اجراي ن  8499و پاييز  8499، تاب

ها و هاي تخصرررصررري بخش دات، اطالعات ارزشرررمندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوردهريزياز اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامه .اسرررت

 شود.هاي مرتبط با دات و محققان فراهم مينهاده

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.گات ،در تهيه و ارائه اطالعات دقيق و بهنگات آماري مورد نياز

 باشد.قابل دسترسي مي  www.amar.org.irشايان ذكر است اطالعات اين نشريه از طريق درگاه ملي ايران به آدرس 
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 مقدمه

طرح دومين دوره از ، و توليدات دات سرررنگين )گاو و گوسررراله(ريزان بخش دات از تعداد منظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهبه

صلي تعداد و توليدات گيري اي اندازهآمارگيري نمونه ستانز ا سنگيندات ف شد. در اين  در كل 8499 پاييزلغايت  8900 زم كشور اجرا 

سالهتعداد »اطالعاتي در مورد  ،طرح سن و جنس گاو و گو سالهتعداد »و « در روز آمارگيري به تفكيک   ، تعداد داتدنيا آمدهبهزنده  گو

هاي آماري، انتخاب بردار نمونه در كشور كه با روشبهره 4999بيش از  از« در هر فصلگاو و مقدار توليد شير  گاو و گوساله پروار شده

 شد.هاي آماري به سطح جامعه )كل كشور( تعميم داده آوري شد و با روشجمعمرحله و به شيوه آمارگيري تلفني  4طي ند بود شده

ستف صطالحات فني و روشا شنايي با مفاهيم، ا ستلزت آ شده م كار رفته در اين طرح آمارگيري هاي اجرايي بهاده از اطالعات ارائه 

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.ار رفته در اين طرح به كاربران محترت توصيه ميكمطالعه 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 دهند و بهآماري را تشكيل ميجدول شامل اعدادي است كه اطالعات 

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

 تعاريف و توضيحات اين نشريه توجه شود.

شررود. سررتون شرررح و طور كلي توضرريح داده ميمعموالً زمان آماري و ماهيت يا موضرروع اعداد متن جدول بهدر عنوان جدول 

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

 سابقه طرح

و  8900هاي در سالصورت فصلي و پس از آن به صورت ماهانهبه 8901اين طرح آمارگيري براي نخستين بار در فصل زمستان سال 

 اجرا شد. 8499

 هدف كلی

هاي مختلف سال فصلدر اين نوع دات  توليداتو ميزان گاو و گوساله در ماه پاياني هر فصل هدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد 

 است.

 هدف جامعه

 غيرساكن بردارانبهره، ساكن خانوارهاي معمولي به كشور متعلق روستايي يا شهري نقاط در كشاورزي هايبرداريبهره طرح، هدف جامعه

 .هستندگاو و گوساله  پرورش فعاليت داراي آمارگيري روز است كه در مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و

 جامعه آمارگيري

كشور  روستايي و نقاط شهري در گاو و گوساله پرورش فعاليت داراي كشاورزي هايبرداريبهره همه شامل طرح، اين آمارگيري جامعه

 سرشماري اطالعات بر بنا كه است مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره، ساكن خانوارهاي معمولي به متعلق

 .اندبودهرأس گاو و گوساله  5 حداقل داراي ،8909كشاورزي  عمومي

 واحد آماري

خانوارهاي  به متعلقكشور  يا روستايي شهري نقاط در گاو و گوساله پرورش فعاليت داراي كشاورزي برداريبهره يک طرح، اين آماري واحد

گاو و  پرورش داراي فعاليت آمارگيري روز در است كه مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره، ساكن معمولي

 .بودند گوساله
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 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

 اسفند 22 اسفند 82 8900فصل زمستان 

 خرداد 98 خرداد 87 8499فصل بهار 

 شهريور 98 شهريور 87 8499فصل تابستان 

 آذر 99 آذر 81 8499 پاييزفصل 

 آوري اطالعاتروش جمع

لي، بردار نمونه اصبهره امكان تكميل پرسشنامه برايآوري شد. در صورت عدت از طريق آمارگيري تلفني جمع برداران نمونهبهرهاطالعات 

 پرسشنامه براي واحدهاي نمونه جايگزين تكميل شد.

 سطح  ارائه برآوردها

 شده است. ارائه كشور كل سطح در برآوردها

 پارامترهاي مورد نظر

 پارامتر اصلي مورد نظر طرح به شرح زير است:

  گاو و گوساله»تعداد.» 

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 بيني شده بود.درصد پيش 2، «گاو و گوسالهتعداد »گيري مورد پذيرش براي متغير حداكثر خطاي نمونه

 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. گاو و گوساله رأس 5 حداقل داراي بردارِبهره

 بود.« فعاليت پرورش گاو و گوساله داراي
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بود  اول مرحله گيريواحدهاي نمونه از يک هر در ،سنگين دات پرورش فعاليت داراي بردارانبهره همه فهرست دوم: مرحله

 اطالعاتبر  عالوه چارچوب اين بودند. گاو و گوساله رأس 5 حداقل داراي 1393 كشاورزي عمومي سرشماري اساس بر كه

 بود.« گاو و گوسالهتعداد »متغير  شامل جغرافيايي،

 گيرينمونه واحد

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

ستان يک اول: مرحله  رأس 5 داراي حداقل بردارِبهره 400 حداقل داراي ،8909كشاورزي  عمومي سرشماري در كه شهر

 .است بوده گاو و گوساله

شماري در كه سنگين دات پرورش فعاليت داراي برداربهره يک دوم: مرحله شاورزي  عمومي سر  5 حداقل ، داراي8909ك

 .است بوده گاو و گوساله رأس

 گيرينمونه روش

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

 انتخاب شدند. نمونه به عنوان برداربهره تعدادي نمونه، شهرستان هر در انتخاب شدند. سپس نمونه عنوان به
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 تعاریف و مفاهیم

 برداري كشاورزيبهره

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

 

 گاو و گوسالهبرداري پرورش دهنده بهره

 پردازد.مي ، به صورت سنتي يا صنعتيدر روز آمارگيريگاو يا گوساله برداري كشاورزي است كه به پرورش يک بهره

 

 زنده به دنيا آمده دام

 باشد. مردهاست هرچند كه بعد از تولد  آمارگيريفصل متولد شده در  گوساله

 

 پرواريدام 

 )با هدف عرضه براي كشتار( افزايش وزن، تحت برنامه معيني، براي مدتيدات پرواري، دامي است كه در هر سن و جنس، به منظور 

 .شودنگهداري مي
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 هاخالصه یافته

 گاو و گوسالهتعداد 

موجود در  گاو و گوسالهتعداد دهد كه نشان مي 8900 - 8499 سنگينگيري تعداد و توليدات دات نتايج طرح آمارگيري اندازه

 يليون رأس در طول سال متغير بوده است.م 19/2تا  21/2 دات در كشور از دهندههاي پرورشبرداريهرهب

 

 انواع گاو و گوسالهتعداد 

ميليون رأس گاو و گوساله  90/2ميليون رأس گاو و گوساله اصيل،  92/8 ميليون رأس گاو و گوساله شامل 21/2 ، تعداد8499در پاييز 

 .است هاي پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشتهبرداريدر بهرهميليون رأس گاو و گوساله بومي  12/8آميخته و 

 
  

2.212.27

2.18
2.19

0911زمستان 0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 

اصيل

24/9%

آميخته

42/0%

بومي

92/1%
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 گوساله زنده به دنيا آمدهتعداد 

 هاي كشور متولد شده است.در دامداري گوسالهميليون رأس  19/8تعداد  8499 پاييزتا پايان  8900 زمستاناز ابتداي 

 

 پروار شده گاو و گوسالهتعداد 

 است.شده پروار هاي كشور دامداري در گاو و گوسالهرأس ميليون  82/2تعداد سال گذشته در طول يک

 

 مقدار توليد شير

 برآورد شده است. تن ميليون 02/7 ، سال گذشتهطي يکدر  گاومقدار توليد شير 

 

 

 

 
 

211

979
491

291

0911زمستان 0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 

212211

294289

0911زمستان 0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 

8171

2822
2299

8021

0911زمستان 0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 



 01                                                     0911-0011 سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دام گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 های آماریجدول

 )هزار رأس( 0011تا پاييز  0911زمستان  –تعداد گاو و گوساله  – 0جدول 

 جمع فصل
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 899 2212 291 798 8892 024 2121 ............................ 0911زمستان 

 822 2278 478 117 8881 019 2190 ...................................... 0011بهار 

 899 2291 429 171 8298 094 2279 ............................. 0011 تابستان

 892 8024 991 271 8114 727 2222 ................................... 0011 پاييز

 )هزار رأس( 0011تا پاييز  0911زمستان  –تعداد گاو و گوساله اصيل  – 2جدول 

 جمع فصل
 تر از دو سالبيش دو سالاز يک سال تا  از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 28 279 01 297 819 294 8997 ............................ 0911زمستان 

 87 277 08 289 298 299 8927 ...................................... 0011بهار 

 28 272 19 289 802 290 8981 ............................. 0011 تابستان

 87 402 79 879 490 819 8947 ................................... 0011 پاييز

 )هزار رأس( 0011تا پاييز  0911زمستان  –تعداد گاو و گوساله آميخته  – 9جدول 

 جمع فصل
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 21 090 278 272 282 971 2498 ............................ 0911زمستان 

 21 024 278 211 417 900 2912 ...................................... 0011بهار 

 29 080 214 217 404 972 2911 ............................. 0011 تابستان

 48 701 819 249 184 982 2914 ................................... 0011 پاييز

 )هزار رأس( 0011تا پاييز  0911زمستان  –تعداد گاو و گوساله بومی  – 0جدول 

 جمع فصل
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 29 711 890 280 488 984 8080 ............................ 0911زمستان 

 28 710 890 811 441 998 8107 ...................................... 0011بهار 

 20 781 899 819 282 209 8114 ............................. 0011 تابستان

 41 194 19 812 118 292 8124 ................................... 0011 پاييز



 00                                                     0911-0011 سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دام گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 0011تا پاييز  0918زمستان  – دنيا آمده، تعداد دام پروار شده و مقدار توليد شيرتعداد گوساله زنده به –5جدول 

 شرح
 دنيا آمدهگوساله زنده به

 )هزار رأس(

 شده پرواردام 

 )هزار رأس(

 شير

 )هزار تن(

 7065 0550 0581 0911الی پاييز   0918زمستان 

 7150 2005 0518 0011الی پاييز   0911زمستان 
 8021 289 291 .................. 0911زمستان         

 2299 294 491 ............................ 0011بهار         

 2822 211 979 ................... 0011تابستان         

 8171 212 211 ......................... 0011پاييز         

 

  



 02                                                     0911-0011 سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دام گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 

 نمودارها

 )درصد( 0011لغايت پاييز  0911زمستان  -هاي كشور تركيب سنی گاو و گوساله موجود در دامداري -0نمودار 

 

 )درصد( 0011لغايت پاييز  0911زمستان  -هاي كشور موجود در دامدارياصيل تركيب سنی گاو و گوساله  -2نمودار 

 

42.1 42.7 42.9 91.2

82.2 88.0 82.2
89.4

42.9 42.4 42.0 29.8

1%

21%

01%

61%

81%

011%

0911زمستان  0011بهار  0011تابستان  0011پاييز 

(ماده و نر بيشتر از دو سال)گاو مولد  گاو ماده يک تا دو سال ساير

42.9 44.1 42.9 91.9

82.1 82.1 82.0
82.1

90.9 90.9 90.9
40.8

1%

21%

01%

61%

81%

011%

0911زمستان  0011بهار  0011تابستان  0011پاييز 

(ماده و نر بيشتر از دو سال)گاو مولد  گاو ماده يک تا دو سال ساير



 09                                                     0911-0011 سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دام گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 
 

 

 )درصد( 0011لغايت پاييز  0911زمستان  -هاي كشور موجود در دامداريآميخته تركيب سنی گاو و گوساله  -9نمودار 

 

 )درصد( 0011لغايت پاييز  0911زمستان  -هاي كشور موجود در دامداريبومی تركيب سنی گاو و گوساله  -0نمودار 

 

 

 

 

49.9 48.8 49.1 92.8

88.2 88.2 82.9
89.8

49.0 47.7 47.4 24.0

1%

21%

01%

61%

81%

011%

0911زمستان  0011بهار  0011تابستان  0011پاييز 

(ماده و نر بيشتر از دو سال)گاو مولد  گاو ماده يک تا دو سال ساير

47.2 47.9 47.2 29.9

82.9 82.4 82.2
89.0

49.2 49.9 49.9 92.1

1%

21%

01%

61%

81%

011%

0911زمستان  0011بهار  0011تابستان  0011پاييز 

(ماده و نر بيشتر از دو سال)گاو مولد  گاو ماده يک تا دو سال ساير


