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 ايرانهاي نشريات مركز آمار نشانه 

 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 **

 حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.دليل 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

مهمترين دات سنگيني كه در كشور ما پرورش داده  اصلي زير بخش دامداري است.پرورش دات سنگين )گاو، گاوميش و شتر( يكي از دو فعاليت 

توسط شده عرضه وزن گوشت قرمز  بيش از نيمي ازو  هاي كشوردات درصد كل شير توليدي 09 حدود شود، گاو و گوساله است كهمي

اجراي ، 8901انه تعداد و توليدات دات سنگين در زمستان سال به دنبال اجراي طرح آمارگيري ماه .دهدرا به خود اختصاص مي هاي داتكشتارگاه

 در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. 8900به صورت فصلي از ابتداي سال طرح آمارگيري اين 

به تفكيک سن و جنس  (هر فصل ماهِ زمان مرجع آخرين) در روز آمارگيري گاو و گوسالهدر اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به تعداد 

بردار داراي فعاليت پرورش گاو و بهره 0999از بيش از  ،آمارگيري فصلو مقدار توليد شير در  شده پروار، تعداد دات دنيا آمدهبه زنده و تعداد دات

هاي و نتايج با روش شداند، پرسيده گيري انتخاب شدههاي نمونهو با روش 8909كه با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزيگوساله 

 است. 8099 بهاردر  طرحاجراي نشريه حاضر، حاوي اطالعات حاصل از  آماري به سطح كل جامعه تعميم داده شد.

اي هها و نهادهردههاي تخصصي بخش دات، اطالعات ارزشمندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوريزيبرنامهاز اين اطالعات عالوه بر كمک به 

 شود.و محققان فراهم ميمرتبط با اين نوع دات 

آنان  ز نظراتگيري اريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد است كه اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

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

 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

ي دات، طرح آمارگيرو مقدار توليدات اين نوع  گاو و گوسالهتعداد آخرين وضعيت ريزان بخش دات از نيازهاي آماري برنامه تأمينمنظور به

استان كشور اجرا  98در  8099 ماه خرداد 98لغايت  87از تاريخ  )گاو و گوساله( نگيندات ستعداد و توليدات  فصليگيري اي اندازهنمونه

 ارپرو، تعداد دات دنيا آمدهبهزنده تعداد دات »و « تعداد دات در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس»اطالعاتي در مورد  ،شد. در اين طرح

آمارگيري به شيوه اند هاي آماري، انتخاب شدهبردار نمونه در كشور كه با روشبهره 0999بيش از  از« بهارفصل و مقدار توليد شير در  شده

 شد.تعميم داده كل جامعه به  ،آماري هايشيوهبا اطالعات آن آوري شد و جمع تلفني

اين طرح آمارگيري كار رفته در هاي اجرايي بهاستفاده از اطالعات ارائه شده مستلزت آشنايي با مفاهيم، اصطالحات فني و روش

اي از نتايج طرح، هاي سليقهمنظور ممانعت از برداشتهاي موجود در اذهان عمومي متفاوت باشد. بهاست كه ممكن است با برداشت

 شود.كار رفته در اين طرح به كاربران محترت توصيه ميمطالعه تعاريف و مفاهيم به
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 راهنمای كاربران

 هاي آماريجدولنكات مورد توجه در 

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 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 زيرنويسميو تبيين 

 تعاريف و توضيحات اين نشريه توجه شود.

ها رستونشود. ستون شرح و سطور كلي توضيح داده ميدر عنوان جدول معموالً زمان آماري و ماهيت يا موضوع اعداد متن جدول به

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

 

 :توضيح مهم

( و كسب اطالعات جديد و به روز از فعاليت 8900لغايت شهريور  8901 دي) سنگيناجراي طرح آمارگيري دات  ماه از 0پس از گذشت 

( حاصررل شررد، روش محاسرربه 8900هاي كشررور )مهر و آبان سررال دامداري كشررور كه از اجراي طرح آمارگيري تفصرريلي از دامداري

جات بر اساس بازنگري ان ،اين سال پاييز فصل از مورد بازنگري قرار گرفت و لذا اطالعاتسنگين، بررسي و برآوردهاي طرح آمارگيري دات 

 .خواهد شدارائه  شده برآورد و
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 مشخصات كلی طرح

 سابقه طرح

 .شداجرا  8900بهار  ازصورت فصلي و پس از آن به ماهانهصورت به 8901سال  فصل زمستاناين طرح آمارگيري براي نخستين بار در 

 هدف كلی

 .بود 8099 بهارفصل در  سنگين )گاو و گوساله(دات  توليداتهدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد و ميزان 

 هدف جامعه

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

 .گاو و گوساله بودند پرورش فعاليت داراي آمارگيري روز دراست كه  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 كهاست  مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره، ساكن معمولي

 .بودند گوساله

 زمان آماري

 .استبوده  8099 بهارفصل  ساير اطالعات، براي وآمارگيري  روز ،براي متغيرهاي مربوط به تعداد دات آماري زمان

 آمارگيريزمان 

 .استبوده  8099سال  خرداد 98لغايت  87، زمان آمارگيري اين طرح
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 آوري اطالعاتروش جمع

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

 تكميل شد. واحدهاي نمونه جايگزينپرسشنامه براي 

 سطح  ارائه برآوردها

 شده است. ارائه كشور كل سطح در برآوردها

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 .استبيني شده درصد پيش 5 حداكثر ،«تعداد دات»ورد پذيرش براي متغير گيري محداكثر خطاي نمونه
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 تعاریف و مفاهیم

 برداري كشاورزيبهره

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

 

 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 

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

 گاو و گوسالهتعداد 

گاو و گوساله دهد كه تعداد نشان مي 8099 بهاردر  ،)گاو و گوساله(سنگين دات  تعداد و توليدات فصليگيري آمارگيري اندازه طرح نتايج

 .ميليون رأس بوده است 68/5 پايان اين فصل،در  ورهاي كشموجود در دامداري

  )ميليون رأس( هاي كشورتغييرات تعداد گاو و گوساله در دامداري -0نمودار 

 

 گاو و گوساله اصيل، آميخته و بومیتعداد 

ميليون رأس گاو و گوساله  09/8ميليون رأس گاو و گوساله آميخته و  90/2ميليون رأس گاو و گوساله اصيل،  92/8، تعداد 8099 بهاردر 

 .است هاي پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشتهبرداريبومي در بهره

 0011 بهار –تركيب انواع نژادهاي گاو و گوساله  -2نمودار 
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 دنيا آمدهزنده به گوسالهتعداد 

 .دهنده دات كشور متولد شدهاي پرورشبرداريدر بهره گوسالهرأس  هزار 096تعداد  ،8099 بهاردر 

 شده  پرواردام تعداد 

  ه است.شد پروارهاي كشور دامداري در گاو و گوسالهرأس  هزار 590تعداد  ،8099 بهاردر 

 مقدار توليد شير

 ه است.برآورد شد تن ميليون 2/2 ،جاريسال بهاردر گاو مقدار توليد شير 
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 های آماریجدول

 )هزار رأس( 0011 بهارتا  0398زمستان  –گاو و گوساله تعداد  – 0جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 822 8015 088 677 770 182 0716 ............................ 0398زمستان 

 890 2967 028 616 770 192 0080 ..................................... 0399بهار 

 826 2900 979 668 771 160 0158 ............................ 0399 تابستان

 869 2968 012 706 719 112 5085 .................................. 0399 پاييز

 899 2265 596 798 8892 020 5621 ............................ 0399 زمستان

 825 2278 078 667 8886 069 5690 ...................................... 0011بهار 

 )هزار رأس( 0011 بهارتا  0398زمستان  –تعداد گاو و گوساله اصيل  – 2جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 81 502 886 207 288 252 8095 ............................ 0398زمستان 

 86 621 826 202 295 201 8066 ..................................... 0399بهار 

 29 692 881 299 291 265 8019 ............................ 0399 تابستان

 86 508 895 805 877 228 8250 .................................. 0399 پاييز

 28 579 06 297 819 290 8997 ............................ 0399زمستان 

 87 577 08 289 298 299 8927 ...................................... 0011بهار 

 )هزار رأس( 0011 بهارتا  0398زمستان  –تعداد گاو و گوساله آميخته  – 3جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 56 769 810 250 995 982 8096 ............................ 0398زمستان 

 79 709 802 262 909 986 8072 ..................................... 0399بهار 

 57 712 869 201 959 998 8092 ............................ 0399 تابستان

 18 059 200 205 918 955 2980 .................................. 0399 پاييز

 51 090 278 275 582 976 2098 ............................ 0399زمستان 

 56 020 278 261 067 900 2915 ...................................... 0011بهار 
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 )هزار رأس( 0011 بهارتا  0398زمستان  – بومیتعداد گاو و گوساله  – 0جدول 

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

 نر ماده نر ماده نر ماده

 01 690 895 877 292 201 8005 ............................ 0398زمستان 

 52 600 899 812 225 260 8018 ..................................... 0399بهار 

 05 690 06 819 286 261 8090 ............................ 0399 تابستان

 62 167 821 257 226 997 8106 .................................. 0399 پاييز

 59 716 890 280 088 980 8080 ............................ 0399زمستان 

 58 760 890 811 001 998 8107 ...................................... 0011بهار 

 0011 بهارتا  0398زمستان  – و مقدار توليد شير شده پرواردنيا آمده، تعداد دام تعداد گوساله زنده به –5جدول 

 شرح
 دنيا آمدهگوساله زنده به

 )هزار رأس(

 شده پرواردام 

 )هزار رأس(

 شير

 )هزار تن(

 2927 915 595 ............................ 0398زمستان 

 8158 959 909 ..................................... 0399بهار 

 8117 955 200 ............................ 0399 تابستان

 8799 051 962 .................................. 0399 پاييز

 8056 589 596 ............................ 0399 زمستان

 2299 590 096 ...................................... 0011بهار 

 

 


