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 هاي نشريات مركز آمار ايراننشانه 

 آمار گردآوري نشده است. -

 آمار در دسترس نيست. 0 0 0

 ذاتاً يا عمالً وجود ندارد. ×

 معني است.جمع و محاسبه غير ممكن يا بي ××

 رقم كمتر از نصف واحد است.

 نظركردن است.رقم )نسبت( ناچيز و قابل صرف

 رقم غير قطعي است. *

 تخميني دارد. رقم جنبه **

 محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.دليل حفظ به 

 ها قبل ازها و شرراخ نسرربت ها به علت سرررراسررت كردن ارقات اسررت. محاسرربهاختالف در سرررجمع

 سرراست كردن ارقات صورت گرفته است.
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 پيشگفتار

كه  دهداز ارزش افزوده بخش كشاورزي را به خود اختصاص مي چهارت يکكه 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، فراهمها 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

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

 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. دهدخود اختصاص مي را به هاي داتتوسط كشتارگاهشده 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

 در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. 8901 سال

هاي ريزياز اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامه .است 8099در سال  آمارگيري طرحاين اجراي اوي اطالعات حاصل از نشريه حاضر، ح

 شود.هاي مرتبط با دات و محققان فراهم ميها و نهادهتخصصي بخش دات، اطالعات ارزشمندي براي متوليان تنظيم بازار فرآورده

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

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

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

اي ، طرح آمارگيري نمونهو توليدات دات سررنگين )گاو و گوسرراله(ريزان بخش دات از تعداد منظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهبه

ستان، پاييز و زمستان سالدر فصل سنگيندات فصلي تعداد و توليدات گيري اندازه اين  كشور اجرا شد. در در كل 8099 هاي بهار، تاب

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

 كل بردار دربهره 0999بيش از  آوري شده است. تعداد نمونه در اين طرحجمع« در هر فصل گاوو مقدار توليد شير  گوساله پروار شده

شور كه با روش شدهك ضوري( – تلفني) تركيبي صورتآوري اطالعات در اين طرح بهجمعشيوه  اند.هاي آماري انتخاب  شده  ح اجرا 

 .استه شدهاي آماري به سطح جامعه )كل كشور( تعميم داده با روش همچنين اين اطالعات است.

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

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.ترت توصيه ميكار رفته در اين طرح به كاربران محمطالعه تعاريف و مفاهيم به

 

 

 

 



 3                                                          0011 سال - سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دام گيري اندازهنتايج آمارگيري 

 

 

  

 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

مندرجات سه قسمت )عنوان، سرستون و شرح( قابل درك وسيله دهند و بهجدول 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 زيرنويسو تبيين مي

 تعاريف و توضيحات اين نشريه توجه شود.

شررود. سررتون شرررح و طور كلي توضرريح داده ميداد متن جدول بهدر عنوان جدول معموالً زمان آماري و ماهيت يا موضرروع اع

 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

 اجرا شد. 8099و  8900هاي در سالو پس از آن  8901اين طرح آمارگيري براي نخستين بار در سال 

 كلیهدف 

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 معموليخانوارهاي  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 ديگر بخ صلي ا كه آمارگيري در آن انجات ، ف

 شود.مي

 زمان آمارگيري

 :به شرح جدول زير بوده است زمان آمارگيري اين طرح

 خاتمه شروع شرح

 8099 خرداد 98 8099 خرداد 87 فصل بهار

 8099 شهريور 98 8099 شهريور 87 فصل تابستان

 8099 آذر 99 8099 آذر 81  پاييزفصل 

 8099 اسفند 22 8099 اسفند 88  زمستانفصل 

 آوري اطالعاتروش جمع

ه امكان تكميل پرسشنام. در صورت عدت استه آوري شدجمع تلفني( –)حضوري  تركيبي از طريق آمارگيري برداران نمونهبهرهاطالعات 

 .استه بردار نمونه اصلي، پرسشنامه براي واحدهاي نمونه جايگزين تكميل شدبهره براي

 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

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

 بر اطالعات 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،
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ستاندوم:  مرحله شهر ستاز  ساس بر سنگين كه دات پرورش فعاليت داراي بردارانبهره همه هاي منتخب، فهر شماري ا  عمومي سر

 بر اطالعات عالوه چارچوب اين اند.برداران نمونه انتخاب شررردهبودند بهره گوسررراله و گاو رأس 2 حداقل داراي 1393 كشررراورزي

 باشد.مي« گوساله  و تعداد گاو»متغير  شامل جغرافيايي،

 

 گيرينمونه واحد

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

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

 .است بوده 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 عنوانبه  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 صنعتي، به صورت سنتي يا در 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( دات پرواري، دامي است كه در هر سن و جنس، به منظور افزايش وزن، تحت برنامه معيني، براي مدتي

 .شودنگهداري مي
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 هاخالصه یافته

 گاو و گوسالهتعداد 

موجود در  گاو و گوسالهتعداد دهد كه نشان مي 8099 در سال سنگينگيري تعداد و توليدات دات نتايج طرح آمارگيري اندازه

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

 )ميليون رأس(  0011 –هاي كشور تعداد گاو و گوساله در دامداري -0نمودار 

 

 برحسب نژاد انواع گاو و گوسالهتعداد 

ميليون رأس گاو و گوساله  08/2ميليون رأس گاو و گوساله اصيل،  98/8 ميليون رأس گاو و گوساله شامل 19/2 ، تعداد8099 زمستاندر 

 .است هاي پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشتهبرداريو گوساله بومي در بهره ميليون رأس گاو 08/8آميخته و 

 (درصد)  0011زمستان – بر حسب نژادگاو و گوساله  انواع -2نمودار 

 

۵.۶۳
۵.۵۶۵.۵۷

۵.۶۱

0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 0011زمستان 

اصيل

29/2%

آميخته

02/0%

بومي

99/0%
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 گوساله زنده به دنيا آمدهتعداد 

 هاي كشور متولد شده است.در دامداري گوسالهميليون رأس  29/8تعداد  8099 در سال

 رأس( هزار)  0011 –هاي كشور در دامداريتعداد گوساله زنده به دنيا آمده  -3نمودار 

 

 پروار شده گاو و گوسالهتعداد 

 است.شده پروار هاي كشور دامداري در گاو و گوسالهرأس ميليون  97/2تعداد  8099 در طول سال

 رأس( هزار)  0011 –هاي كشور در دامداريتعداد گاو و گوساله پروار شده  -0نمودار 

 

 مقدار توليد شير

 برآورد شده است. تن ميليون 00/7 ،8099سال در  گاومقدار توليد شير 

 (هزار تن)  0011 –هاي كشور در دامداريمقدار توليد شير گاو  -5نمودار 

 

 

017

211
979

091

0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 0011زمستان 

090

212211
290

0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 0011زمستان 

8010

8171

28222299

0011بهار 0011تابستان 0011پاييز 0011زمستان 
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 های آماریجدول

 )هزار رأس( 0011 سال –تعداد گاو و گوساله  – 0جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 822 2278 078 117 8881 019 2190 ...................................... 0011بهار 

 899 2291 029 171 8298 090 2279 ............................. 0011 تابستان

 892 8020 991 271 8110 727 2222 ................................... 0011 پاييز

 890 2280 001 102 8992 112 2122 ............................. 0011 زمستان

 )هزار رأس( 0011 سال –تعداد گاو و گوساله اصيل  – 2جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

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

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

 87 002 79 879 090 819 8907 ................................... 0011 پاييز

 80 291 17 808 210 288 8991 ............................. 0011 زمستان

 )هزار رأس( 0011 سال –تعداد گاو و گوساله آميخته  – 3جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 21 020 278 211 017 900 2912 ...................................... 0011بهار 

 29 080 210 217 000 972 2911 ............................. 0011 تابستان

 08 701 819 209 180 982 2910 ................................... 0011 پاييز

 09 092 201 219 200 912 2088 ............................. 0011 زمستان

 



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

 

 

 )هزار رأس( 0011 سال –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

 28 710 890 811 001 998 8107 ...................................... 0011بهار 

 20 781 899 819 282 209 8110 ............................. 0011 تابستان

 01 190 19 812 118 292 8120 ................................... 0011 پاييز

 07 719 882 808 010 991 8091 ............................. 0011 زمستان

 0011 سال – 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(

 7987 2170 0529 ................................ 0011سال 

 2299 290 091 ......................................... بهار        

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

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

 8010 090 017 ................................ زمستان        

 

 


