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  پیشگفتار
بخش   ارزش افزوده71,7همراه فعالیت زراعت   که به آید  می کشاورزي به حساب  بخشمهمهاي بسیار  فعالیت باغداري یکی از زیر بخش

هاي  بجز سرشماري تاکنون، رکشو کشاورزي  در اقتصادباغداري اهمیت با وجود .دهد تشکیل می را 1384در سال  به قیمت ثابت کشاورزي
اري دیگري براي تأمین نیازهاي آماري ساالنه آن  هیچ منبع آم،می کردکشاورزي که اطالعات پایه وکلی مورد نیاز فعالیت باغداري را فراهم 

در زمینه جدیدي  و فراهم شدن چارچوب آماري مناسب، طرح هاي آماري 1382  اجراي سرشماري عمومی کشاورزيپس از. شتوجود ندا
 آمارگیري دامداري طرحبا عنوان  1384که در سال یکی از این طرح هاي مهم  ه شد بخش کشاورزي تدارك دید عمده و اصلیفعالیت هاي

در  آن نتایجخالصه  طرح آمارگیري باغداري کشور به مرحله اجرا درآمد که 1386در اسفند سال پس از آن . منتشر شدنیز اجرا و نتایج آن 
  .منتشر می شود در سطح کل کشور و استان ها  حاضرقالب نشریه

اند قدردانی   همکاري گسترده اي داشته، تالش وها که در اجراي این طرح داريمرکز آمار ایران از تمامی همکاران دفتر آمار و اطالعات استان
  .می کند

گیري از نظرات آنان در  بهره گیرد و این مرکز با ریزان و پژوهشگران قرار ، برنامهگیرانتصمیم  مورد استفادهشده   امید است که اطالعات ارائه
  . برداردارزشمندي هاي  گاممورد نیازتهیه و ارائه اطالعات آماري 

  
  مرکز آمار ایران
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  مقدمه 
هاي کشاورزي  اي کشاورزي در فاصله سرشماري هاي نمونه  ریزان بخش کشاورزي انجام آمارگیري     رده نمودن نیازهاي آماري برنامه    آوبه منظور بر  

 اسـتان  30در  1386خـر سـال   اوا  آمـارگیري باغـداري    طرح  همین راستا  در .سیس بوده است  از بدو تأ  هاي جاري مرکز آمار ایران       یکی از برنامه  
اي در مورد تعداد  در این طرح اطالعات گسترده. دهد  پوشش می  داراي فعالیت باغداري را    هاي  برداري  بهره درآمده است که  اجرا  کشور به مرحله    

مساحت باغ و قلمـستان بهـره بـرداري هـا، مـساحت بـاغ سـاده،        اران، برد ، سن و وضع سواد و تحصیالت بهرهفعالیت باغداريبرداران داراي    بهره
و سـم و ارزش سـرمایه گـذاري     ، تعداد درخت بارور و نهال، مقدار مصرف کـود    ) محصول 18( تولید محصوالت باغی  مقدار   ،مساحت باغ مخلوط  

باشـد  کـه  قـالبی   شـده بـه هـر شـکل و در هـر      ات ارائهاستفاده کاربران از اطالع. بهره برداري هاي داراي فعالیت باغداري جمع آوري شده است 
 در این طرح آمارگیري است که به عنوان جـزو الینفـک نتـایج طـرح     کار رفته بههاي اجرایی  اصطالحات فنی و روش   مستلزم آشنایی با مفاهیم،   

هاي موجود در اذهان   است با برداشت که اغلب مفاهیم و اصطالحات مورد بحث، خاص این طرح آماري است و ممکن        جا  آناز  . شود محسوب می 
 لذا به آنان در هر سـطحی کـه   . خواهند شداي برداشت هاي سلیقهکاربران محترم دچار ، مفاهیمعمومی متفاوت باشد، بدون توجه به تعاریف و       

  .شود  توصیه میمفاهیم تعاریف وباشند و هر هدفی از کاربرد نتایج داشته باشند، مطالعه 
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  :دهاي نمونه در مراحل مختلف طرحروش انتخاب واح
o تـصادفی سـاده از چـارچوب    بـه روش نمونـه گیـري   ) شهرها و آبادي هاي نمونه    (طرح ي اول   ي مرحله   واحدهاي نمونه : ي اول  مرحله 

  .اند در این طرح شهرها و آبادي هاي نمونه به دو گروه تقسیم شده. اند  انتخاب شده1382 -اري عمومی کشاورزيمسرش
o ي هریـک از واحـدها    با احتمـال متناسـب بـا انـدازه    تعدادي بلوك نمونه  در این مرحله    : 1گیري از شهرهاي گروه        نمونه :ومد ي  مرحله

 .انتخاب شده است) 1382برداران داراي باغ در بلوك در سال  تعداد بهره(
o هکتار باغ و قلمـستان  3داراي کمتر از (وچکبرداران ک   گیري از بهره    گیري مختص نمونه    این مرحله از نمونه   : گیري  ي آخر نمونه    مرحله 

داراي (برداران بزرگ  است، زیرا بهره)و یا فاقد باغ و قلمستان ولی داراي درختان پراکنده بر اساس حد نصاب هاي از پیش تعیین شده           
ي  چـارچوب مرحلـه  هاي رسمی و مؤسسات عمومی داراي فعالیـت باغـداري موجـود در      و شرکت ) هکتار و یا بیشنر باغ و قلمستان       3
روش  صورت تصادفی و بـه   به،ي الزم  کوچک نمونهانبردار ، بهره2هاي گروه  به این ترتیب در شهرها و آبادي  .شوند   سرشماري می  ،قبل

هاي نمونه، فهرست بهـره بـرداران کوچـک نمونـه بـه همـراه         سپس در این نوع از شهرها و آبادي       . اند  سیستماتیک خطی انتخاب شده   
ه دشـ   هاي رسمی و مؤسسات عمومی داراي فعالیت باغداري در اختیار مـأمور آمـارگیر قـرار داده             برداران بزرگ و شرکت     هفهرست بهر 

  . است
با توجـه بـه   . زمان آمارگیري انجام شده است فهرست برداري در بلوك هاي نمونه شهري و تمام آبادي نمونه در          1هاي گروه     در شهرها و آبادي   

هـا   در ایـن نـوع شـهرها و آبـادي    . نداشتها وجود  ي فهرست نمونه ، امکان ارایهمی شدتهیه ي آخر توسط مأمور آمارگیر  هکه چارچوب مرحل  این
برداران کوچک  براي سهولت در کار اجرایی و جلوگیري از انتخاب بهره برداران کوچک نمونه توسط مأمور آمارگیر، فهرستی از شماره ردیف بهره           

  بردارانـی کـه شـماره    برداران کوچک، براي آن دسته از بهـره   شده است تا پس از فهرست کردن بهره  اختیار مأمور قرار داده تهیه شده و در  نمونه
بـراي انتخـاب شـماره    . نمایـد  تکمیـل   را ي بهـره بـرداري   قرار دارد، پرسـشنامه  برداران کوچک نمونه   بهره  ها در فهرست شماره ردیف      ردیف آن 
 با استفاده از چارچوب مربـوط   برداران کوچک مورد انتظار در واحد نمونه ها، نخست تعداد بهره ر یک از این شهرها و آبادي    هاي نمونه در ه     ردیف

روش   به برداران کوچک نمونه  ردیف بهره گیري شماره ي نمونه برداران کوچک مورد نیاز بر اساس یک فاصله   محاسبه شده و با توجه به تعداد بهره       
 مـورد انتظـار   تعـداد تواند متفاوت با  برداران کوچک در عمل می که تعداد بهره با توجه به این. طور تصادفی انتخاب شدند طی و به  سیستماتیک خ 

  .تر از تعداد تعیین شده باشد تواند کمتر یا بیش ي محقق شده می بردار کوچک نمونه آن باشد، لذا تعداد بهره
 در . و تکمیل پرسشنامه بر اساس اظهارات او مبناي کسب اطالعات بوده اسـت فعالیت باغداري ردار داراي   ب مراجعه به بهره   در زمان آمارگیري      

هـا   بـراي تکمیـل فـرم   بـردار   بهره اند به جاي بردار در ارتباط بوده بردار فراهم نبوده، از افراد دیگري که با بهره مواردي که امکان دسترسی به بهره  
  .استفاده شده است

  
  هاي آماري  د توجه در جدولنکات مور

هـا  بـه دقـت توجـه      آن باید به مندرجات  تشکیل شده است که می  "متن جدول "و   "ستون شرح " ،"ها سرستون" ،"عنوان"هر جدول آماري از     
      )سرسـتون و شـرح   عنـوان، ( دهند و بـه وسـیله منـدرجات سـه قـسمت      متن جدول شامل اعدادي است که اطالعات آماري را تشکیل می    . شود
در برخی موارد، مطالب مندرج در سه قسمت نام برده شـده بـراي درك اطالعـات مـتن کـافی نیـست و بایـد بـه                 .باشند درك و تبیین می    قابل

  . آمارگیري نیز توجه شودمأمور راهنماي مجموعهها و تعاریف و توضیحات این راهنما یا  زیرنویس
. شـود  ، زمان آماري و ماهیت یا موضوع اعداد متن جدول به طورکلی توضیح داده می     ت پوشش در عنوان جدول معموالً سطح جغرافیایی تح           

 آماري نتـایج ایـن   هاي جدول در. کند ها به طور دقیق ماهیت و مفهوم اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخص می          ستون شرح و سرستون   
 استفاده شده است و ممکن است یک قلم آماري با چنـد نـوع   فعالیت باغداريداراي هاي  برداري بندي بهره طرح از ستون شرح عموماً براي طبقه     

  :بندي و در چند جدول به شرح زیر ارائه شود طبقه
  )استانی( جغرافیاییتقسیماتبندي بر اساس  طبقه )1
 باغ و قلمستان وسعت اراضیبندي بر اساس  طبقه )2
       بردار بندي بر اساس سن بهره طبقه )3

 با هـم   ها سطر جمع هاي متفاوت ارائه شود در تمام آن جدول بندي اگر یک قلم اطالع با پوشش یکسان در چند جدول با طبقه         شایان ذکر است    
 هـاي  هاي جـدول  باید توجه شود که سرجمع.  ناشی از گردشدن اعداد در آن وجود داشته باشد  جزئیمساوي خواهند بود و ممکن است اختالف        
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 ي عمـومی کمتـر یـا حـداکثر مـساوي      هـا  سـسه ؤ و م رسـمی هاي برداران شرکت بردار به دلیل عدم پوشش بهره       بهره بندي سن  شده با طبقه   ارائه
  .  شده در سایر طبقات و تقسیمات جغرافیایی خواهد بود هاي ارائه جمع

  
   مهمحتوضی

، در ایـن طـرح   1382عمـومی کـشاورزي   به منظور کاهش هزینه هاي اجراي طرح از طریق کاهش تعداد نمونه با بررسی اطالعات سرشـماري                  
انواع آلو و گوجه، انواع تبریزي، بادام، پرتقال، پسته، چاي، خرمـا،       محصول انار، انجیر، انگور،    18آمارگیري تصمیم گرفته شد اطالعات مربوط به        

  سـاس داده هـاي سرشـماري عمـومی     بـر ا زردآلو و قیسی، زیتون، سیب، گردو، گالبی، گـیالس و آلبـالو، نـارنگی، هلـو و شـلیل و شـفتالو کـه             
محـصول و سـایر محـصوالت بـاغی     نام  به تفکیک داده استرا تشکیل  کشور  درصد تولید محصوالت باغی  92,2تولید آن ها     1382 -کشاورزي

  .   شودو منتشر  استخراج "سایر محصوالت"تحت عنوان 
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  مشخصات طرح

  

   ـ سابقه طرح1
 1367 با استفاده از چارچوب سرشماري کشاورزي 1372هاي کشور به سفارش وزارت کشاورزي در سال  گیري از باغداري ن طرح نمونهاولی 

 از فعالیت  مرکز آمار ایرانگیري  دومین طرح نمونه1386آمارگیري باغداري . اجرا شده که به دالیل مختلف نتایج آن استخراج نشده است
  . دشو محسوب میباغداري 

  

  ـ اهداف  طرح 2
 هدف از آمارگیري باغداري جمع آوري اطالعات در زمینه تولید، مساحت و هزینه و انتشار اطالعات آماري الزم در سطح استان براي شناخت 

  . جنبه هاي مختلف به خصوص ارزش افزوده در این بخش است
  
  ـ نوع آمارگیري 3
  . شود گیري انجام می ین طرح به روش نمونها  
  
  ـ جامعه آماري 4

   .هاي کشاورزي کشور است که در روز آمارگیري داراي فعالیت باغداري باشند برداري  جامعه آماري این طرح، کلیه بهره
  

  
   ـ واحد آماري5

غ و قلمستان  متر مربع با200برداري کشاورزي داراي فعالیت باغداري در روز آمارگیري است که داراي حداقل  واحد آماري این طرح یک بهره
 موجود در روز تعداد درختبا توجه به )  مترمربع باغ و قلمستان200حداقل ( براي محصوالت زیر در صورت برقرار نبودن شرط مذکور . باشد

  :محسوب می شود به عنوان بهره بردار داراي فعالیت باغداري آمارگیري 
  . اصله و بیشتر7 انواع تبریزي  و اصله و بیشتر5 بادام ،یشتر اصله و ب2 گردو، پرتقال یا انجیر ،یک اصله و بیشتر خرما 
  

  
  ـ چارچوب آماري 6

  . شود ، چارچوب آماري این طرح محسوب می1382هاي داراي فعالیت باغداري در سرشماري عمومی کشاورزي  برداري  فهرست بهره
  

  
  ـ زمان آماري 7

  .   است1386 بخشی دیگر سال تقویمی ها روز آمارگیري و براي زمان آماري براي بخشی از داده
  

  
  ـ زمان آمارگیري 8

  . می باشد 1386 زمان آمارگیري این طرح اسفند سال 
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  آوري اطالعات  روش جمع-9

  وريجمع آبردار  بردار ویا یکی از اعضاي خانوار بهره بردار ساکن از طریق مصاحبه حضوري با بهره  براي خانوارهاي بهرهاطالعات مورد نیاز
بردار غیرساکن و در غیر اینصورت از    با بهرهمصاحبهبردار غیرساکن از طریق  برداران غیر ساکن درصورت دسترسی به بهره براي بهره. می شود

  .شود آوري می ها جمع  داده،طریق مصاحبه حضوري با مطلعین محلی
  

  
  :ارائه اطالعاتجغرافیایی سطح  -10

  .شود نتایج در سطح استان منتشر می 
  

  : در طرح نمونه گیري  خطاي نسبی-11
  . درصد است10خطاي نسبی براي برآورد صفات این طرح حداکثر 
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  تعاریف و مفاهیم

  
  هاي کشاورزي  فعالیت

اي، پرورش دام، پرورش   تولید گلخانهزراعت، باغداري،: هاي کشاورزي مورد نظر عبارت بودند از  فعالیت1382سرشماري عمومی کشاورزي در 
هاي  در این آمارگیري فقط فعالیت باغداري مورد نظر است و سایر فعالیت. ماکیان به روش سنتی، پرورش زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم

  .گیرند کشاورزي نیز جداگانه مورد مطالعه و آمارگیري قرار می
  

  فعالیت باغداري
 نگهداري باغ هاي مثمر و غیر مثمر شامل قلمستان  و به طور کلی پرورش نباتات دائمی روي زمین، در فضاي باز منظور از باغداري، احداث و
نباتات دائمی گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه ي چوبی دارند و پس از برداشت محصول، تمام یا قسمتی از گیاه . یا زیر پوشش موقت است

ي چاي و گل  انواع درختان و درختچه هاي مثمر مانند پرتقال، هلو، انگور، بوته. اً در سال بعد محصول می دهددر زمین باقی می ماند و مجدد
  . محمدي و انواع درختان غیر مثمر مانند تبریزي و سپیدار، نباتات دائمی محسوب می شوند

  
   برداري داراي فعالیت باغداري برداري کشاورزي و بهره بهره

“ برداري کشاورزي بهره” را  است که آن“ واحد تولیدي کشاورزي” کشاورزي که تحت مدیریت واحدي قرار دارد، یک هاي تمامی فعالیت
) اشخاص حقوقی(ي عمومی  یا توسط یک شرکت رسمی یا مؤسسه) اشخاص حقیقی(این مدیریت توسط اعضاي یک یا چند خانوار . نامیم می

برداري را به عهده دارند و سود و زیان  برداري که مسئولیت امور فنی و اقتصادي بهره گان بهرهکنند  یا اداره کننده اداره. شود اعمال می
 آمارگیري داراي فعالیت  برداري کشاورزي که در روز در این آمارگیري هر بهره. شوند نامیده می“ بردار بهره”ها است،  برداري متوجه آن بهره

  . شود تلقی می“ برداري داراي فعالیت باغداري بهره”است به عنوان باغداري بر اساس حد نصاب هاي تعیین شده 
  :برداري داراي فعالیت باغداري، حداقلی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد در این آمارگیري براي تشخیص بهره

برداري داراي  متر مربع باغ و قلمستان باشد، بهره 200هاي کشاورزي داراي فعالیت باغداري که در روز آمارگیري داراي حداقل  برداري  بهره-
 . دهند فعالیت باغداري را تشکیل می

 موجود در روز با توجه به تعداد درخت ) مترمربع باغ و قلمستان200حداقل ( براي محصوالت زیر در صورت برقرار نبودن شرط مذکور-
  :وب می شود بهره برداري در این طرح داراي فعالیت باغداري محسآمارگیري،
  . اصله و بیشتر7 انواع تبریزي  و اصله و بیشتر5 بادام ، اصله و بیشتر2 گردو، پرتقال یا انجیر ،یک اصله و بیشتر خرما

 
  خانوار 

ابر این بن. خورند خرج هستند و معموالً با هم غذا می کنند، با یکدیگر هم شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می خانوار از افرادي تشکیل می
فردي که . به عبارت دیگر خانوار لزوماً با خانواده یکی نیست. الزم نیست که اعضاي یک خانوار حتماً با یکدیگر رابطه خویشاوندي داشته باشند

  .شود کند نیز خانوار تلقی می به تنهایی زندگی می
  

  برداري شریکی برداري اختصاصی و بهره بهره
بردار  برداري کشاورزي تحت مدیریت اشخاص حقیقی است که توسط اعضاي یک خانوار یا توسط یک نفر بهره برداري اختصاصی نوعی بهره بهره

 بردار که عضو یک خانوار نیستند برداري کشاورزي است که توسط دو یا چند بهره برداري شریکی نوعی بهره شود و بهره به تنهایی اداره می
  .  حقوقی استشود و فاقد شخصیت طور مشترك اداره می به
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  بردار  انواع بهره
  خانوار معمولی ساکن 

بوده و یا در مدیریت » برداري اختصاصی بهره« که در محدوده آبادي یا شهر محل سکونت خود داراي فعالیت باغداريبردار داراي  خانوار بهره
برداران از طریق مراجعه به مکان محل  این بهره. اند قرار گرفتهاند، در این گروه  برداري شریکی  با سایر خانوارها مشارکت داشته یک یا چند بهره

  .اند سکونت شناسایی و آمارگیري شده
  

  بردار غیر ساکن  بهره
 آنان بوده است، فعالیت باغداريبرداري داراي  ها شهر یا آبادي غیر از شهر یا آبادي محل وقوع بهره اشخاص حقیقی که محل سکونت آن

 "بردار غیر ساکن بهره" باشند یا نباشند فعالیت باغداريداراي داراي  ر شهر یا آبادي محل سکونت خود نیز داراي بهرهنظر از این که د صرف
فعالیت برداري داراي  برداران اگر در محل سکونت خود نیز داراي بهره بدیهی است که همین بهره. اند نامیده شده و در این گروه قرار گرفته

  .اند قرار گرفته) بردار بهره(جا در گروه خانوارهاي معمولی ساکن  ن باشند، در آباغداري
       

  خانوار معمولی غیر ساکن 
در صورتی که . اند اند در این طرح آمارگیري نشده در حال کوچ بودهخود بردارانی که در زمان اجراي آمارگیري با تمامی اعضاي خانوار  بهره

  .اند اند، تحت عنوان خانوار معمولی ساکن فهرست شده آمارگیري در آبادي قشالق خود مستقر بودهخانوارهاي معمولی غیر ساکن در زمان 
  

  سسه عمومی ؤشرکت رسمی، م
هاي نمونه   در این گروه قرار گرفته و در آباديفعالیت باغداريداراي ) اشخاص حقوقی(هاي رسمی و مؤسسات عمومی  تمامی شرکت

، از آن آمارگیري شده  ها بوده در شهرها در صورتی که شرکت رسمی یا مؤسسه عمومی در فهرست نمونه. ندا برداري و آمارگیري شده فهرست
  .است

  
  فعالیت باغداريبردار داراي  بهره

فنی برداري و مسئولیت  شخصی است حقیقی یا حقوقی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران، مدیریت امور بهرهبهره بردار داراي فعالیت باغداري 
  .و اقتصادي آن را به عهده داشته و مستقیماً در سود و زیان آن سهیم است

  
   فعالیت باغداريبردار داراي  خانوار بهره
 بر اساس حد فعالیت باغداري، خانواري است که حداقل یکی از اعضاي آن در روز آمارگیري داراي فعالیت باغداريبردار داراي  خانوار بهره
  . باشدهاي تعیین شده نصاب
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  یافته هاي مهم

  
  بهره برداري هاي داراي فعالیت باغداري

  بهـره بـرداري داراي فعالیـت باغـداري در      هـزار 560 میلیـون و  2 بیش از 1386اساس نتایج حاصل از  این طرح آمارگیري در اسفند سال           بر  
بهره برداري فاقد بـاغ و قلمـستان ولـی      هزار497 بیش از و قلمستان و بهره برداري داراي باغ هزار 63 میلیون 2  بیش ازکشور وجود داشته که 

   بـه صـورت پراکنـده    بر اساس حد نصاب هـاي تعیـین شـده      ) انجیر، خرما، پرتقال، گردو، بادام و انواع تبریزي       (یکی از محصوالت    حداقل  داراي  
  .اند بوده

  
  یت باغداريلاوضع سن، جنس و سواد بهره برداران بهره برداري هاي داراي فع

  .را زنان تشکیل داده استآنان درصد  4 درصد بهره برداران داراي فعالیت باغداري را مردان و 96نتایج حاصل از این طرح نشان می دهد که
  .درصد آنان بی سواد بوده اند 38,6 درصد  بهره برداران داراي فعایت باغداري با سواد و  61,4همچنین

  
  مساحت باغ و قلمستان

  )تـک محـصولی  ( درصـد آن بـاغ و قلمـستان سـاده    73بـرآورد شـده کـه    هکتـار   هـزار  772 میلیون و 1بیش از ت باغ و قلمستان کشور      مساح
  درصـد از بـاغ و    43 نتـایج حاصـل از ایـن آمـارگیري نـشان مـی دهـد کـه         . بوده اسـت )چند محصولی( درصد آن باغ و قلمستان مخلوط      27و  

   .  کرمان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوي واقع شده استزرگ کشور شامل باستانچهار قلمستان هاي کشور در 
 1کمتـر از  بـا مـساحت    بهره برداري هـاي  کشور در  و قلمستان هايمساحت باغات درصد 22نتایج حاصل از این آمارگیري نشان می دهد که         

 و باغـات مـساحت   درصـد از  21 هکتـار و  5 الـی  1 بـا مـساحت  بهره بـرداري هـاي    کشور در  و قلمستان هايمساحت باغات درصد  57هکتار،  
  .واقع شده اندهکتار و بیشتر  5 بهره برداري هاي با مساحت  کشور در قلمستان هاي

 درصـد  2 هکتار و 5 الی 1 ي داراي باغ و قلمستان درصد بهره برداري ها29 هکتار، 1کمتر از داراي باغ و قلمستان  ي درصد بهره برداري ها 69
 . هستند و یا بیشنر باغ و قلمستان هکتار5 داراي داراي باغ و قلمستان ي ره برداري هابه

  و قلمستان هـاي  درصد سرمایه گذاري در باغات33نشان می دهد که  1386در سال  کشور  و قلمستان هايهمچنین سرمایه گذاري در باغات 
 درصـد سـرمایه گـذاري در    17 هکتـار و  5 الـی  1 با مـساحت  و قلمستان هاي  درصد سرمایه گذاري در باغات50 هکتار،   1با مساحت کمتر از     

  .شده است هکتار و بیشتر انجام 5 با مساحت  و قلمستان هايباغات
  

  تولید محصوالت باغی 
انگور بـا    محصول4 مربوط به  کشور درصد تولیدات باغی57 بوده که  هزار تن 215و  میلیون 11 حدود تولیدات محصوالت باغی  1386در سال 
   بـیش از  هزار تـن و خرمـا بـا    502 میلیون و 1  بیش ازار تن، پرتقال باز ه662 میلیون و 1  بیش از  هزار تن، سیب با    255 میلیون و    2بیش از   

  .تولید بوده است تن  هزار23میلیون و 1
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  1386:هاي داراي فعالیت باغداري بر حسب استان برداري  بهره-1

  هاي برداري بهرهتعداد کل   استان
  داراي فعالیت باغداري

  هاي  برداري تعداد بهره
  داراي باغ و قلمستان

  هاي برداري تعداد بهره
  درخت پراکندهفقط داراي 

 ٤٩٧١٥٨ ٢٠٦٣٤٠٣ ٢٥٦٠٥٦٠  ......................................کل کشور 

 ٣٤٣٠ ١٥١٧٧٨ ١٥٥٢٠٨  ........................................آذربایجان شرقی 

 ٩٥٤٦ ٧٨٢٤٤ ٨٧٧٩١  ..........................................آذربایجان غربی 

 ٢٠٣٨١ ٣٢٣٠٤ ٥٢٦٨٦  .........................................................اردبیل 

 ١٤٠٠٧ ١٣٤٦٠٠ ١٤٨٦٠٦  ........................................................اصفهان 

 ١٦٦٥ ٥٩٨٤ ٧٦٤٩  .............................................................ایالم 

 ٢٣٥٩٥ ١٧٧٧٢ ٤١٣٦٧  ..........................................................بوشهر 

 ١١٥٥٠ ٥٦٢٣٢ ٦٧٧٨٢  ...........................................................تهران 

 ٢٢٨٦ ٢٩٨٥٢ ٣٢١٣٧  ................................چهارمحال و بختیاري 

 ٨٥٨ ٤٠٥٦٩ ٤١٤٢٧  ..........................................خراسان جنوبی 

 ١٣٠٩٢ ١٦٥٩٦٠ ١٧٩٠٥٢  ...........................................خراسان رضوي 

 ١٣٢٩ ٤٥٠٣٥ ٤٦٣٦٤  ..........................................خراسان شمالی 

 ١٥٧٧٦ ٢٧٤٣٩ ٤٣٢١٦  ....................................................ان خوزست

 ٢٩٦٩ ٤٢٩٨٤ ٤٥٩٥٤  ..........................................................زنجان 

 ١ ١٨٠١٦ ١٨٠١٨  .........................................................سمنان 

 ٧٢٠٥٨ ٣١٦٨٤ ١٠٣٧٤٣  .................................سیستان و بلوچستان 

 ٣٥٢٤٠ ١١٤٢٦٠ ١٤٩٥٠٠  ...........................................................فارس 

 ٩٤ ٨٠٠٢١ ٨٠١١٥  ..........................................................قزوین 

 ١٧٨٥ ١٣٣٥٦ ١٥١٤١  ................................................................قم 

 ٤٩٩١ ٥٦١٣٥ ٦١١٢٦  .....................................................کردستان 

 ١٣٥٣٩ ١٩٩٠٣٠ ٢١٢٥٦٩  ..........................................................کرمان 

 ٤٥٤٤ ٤٣٨٧٦ ٤٨٤١٩  ......................................................کرمانشاه 

 ١٠١٨٠ ١١٢٦٠ ٢١٤٤٠  .................................کهگیلویه و بویراحمد 

 ٢٣٧٥٧ ٢٩٦٩٧ ٥٣٤٥٣  .......................................................گلستان 

 ٩٨٢١٥ ١٣٤٦٦٨ ٢٣٢٨٨٣  ..........................................................گیالن 

 ١٤٥٨٠ ١٦٤٤٩ ٣١٠٢٩  ........................................................لرستان 

 ٤٥١٠٧ ١٨٩٩٦١ ٢٣٥٠٦٧  ......................................................مازندران 

 ١٧٨١ ٦٨٤٤٨ ٧٠٢٢٩  ........................................................مرکزي 

 ٤٧٥٨٢ ٥٦٣٤٣ ١٠٣٩٢٥  .....................................................هرمزگان 

 ٨٤١ ١٠٢٢٩٨ ١٠٣١٣٩  .........................................................همدان 

 ٢٣٧٨ ٦٩١٤٦ ٧١٥٢٤  ...............................................................یزد 
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  ) هکتار–برداري بهره(  1386: استانبر حسب داراي باغ و قلمستانهاي  برداري و مساحت بهرهتعداد -2

  کاشت ساده  کل باغ و قلمستان
  )محصولی تک(

  کاشت مخلوط
  )چندمحصولی(

  استان
تعداد 
  1 مساحت  برداري بهره

تعداد 
تعداد   مساحت  اريبرد بهره

  مساحت  برداري بهره

 480700 890266 1292085 1423824 1772784 2063403  ...........................................کل کشور 

 75691 115105 46542 53451 122233 151778  .............................................آذربایجان شرقی 

 18824 22063 68596 65922 87420 78244  ...............................................آذربایجان غربی 

 12640 22006 18399 16333 31039 32304  ..............................................................اردبیل 

 10443 64689 40103 97955 50546 134600  .............................................................اصفهان 

 1926 3454 4190 2969 6116 5984  .................................................................ایالم 

 5178 3446 20049 15207 25227 17772  ...............................................................بوشهر 

 36080 47885 17648 9980 53728 56232  ................................................................تهران 

 6990 12878 13615 20889 20605 29852  ....................................چهارمحال و بختیاري 

 6699 18669 20431 25833 27130 40569  ...............................................خراسان جنوبی 

 40863 90662 75355 88854 116218 165960  ................................................خراسان رضوي 

 6294 21006 26269 35970 32563 45035  ...............................................خراسان شمالی 

 62 52 27660 27413 27722 27439  .........................................................خوزستان 

 13143 17142 23795 37258 36938 42984  ...............................................................زنجان 

 4577 10312 15836 10316 20414 18016  .............................................................سمنان 

 4486 4822 25420 27461 29906 31684  .....................................ان و بلوچستان سیست

 32219 30737 159546 88134 191765 114260  ................................................................فارس 

 19166 51999 44160 47752 63326 80021  ...............................................................قزوین 

 2221 3785 7032 10207 9254 13356  .....................................................................قم 

 11247 39771 15554 42265 26801 56135  ..........................................................کردستان 

 71603 52424 254903 156262 326506 199030  ...............................................................کرمان 

 8065 28499 16814 18773 24879 43876  ..........................................................کرمانشاه 

 3472 5993 8650 6360 12122 11260  .....................................کهگیلویه و بویراحمد 

 2776 6185 9942 23660 12718 29697  ............................................................گلستان 

 5783 28361 80026 112324 85809 134668  ...............................................................گیالن 

 6021 9126 15125 14694 21146 16449  .............................................................لرستان 

 27705 78776 56614 120403 84319 189961  ...........................................................مازندران 

 10416 22019 42952 58959 53368 68448  .............................................................مرکزي 

 19172 23058 31524 44116 50696 56343  ..........................................................هرمزگان 

 12205 24951 34554 90731 46760 102298  ..............................................................همدان 

 4731 30390 70780 53371 75511 69146  ....................................................................یزد 
  . استمحاسبه نشدهبراي درختان پراکنده مساحت  -1
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  ) هکتار–برداري بهره(  1386 : وسعت اراضی باغ و قلمستانبر حسب داراي باغ و قلمستانهاي  برداري  تعداد و مساحت بهره-3

  کاشت ساده  کل باغ و قلمستان
  )محصولی تک(

  کاشت مخلوط
  )چندمحصولی(

  طبقات وسعت اراضی
تعداد   باغ و قلمستان

تعداد   مساحت  رداريب بهره
تعداد   مساحت  برداري بهره

  مساحت  برداري بهره

 480700 890266 1292085 1423824 1772784 2063403  ...................................جمع طبقات 

 127212 635842 254019 933949 381230 1427932  .............................. هکتار 1جمع کمتر از 

 8169 193168 10612 230889 18781 412595  ......................................... هکتار 1/0کمتر از 

 14860 134418 21134 180316 35994 276991  .............................. هکتار 2/0 از  تا کمتر1/0

 43240 173720 74802 272371 118043 403172  .............................. هکتار 5/0 تا کمتر از 2/0

 60943 134537 147470 250374 208413 335174  ................................. هکتار 1 تا کمتر از 5/0

 303669 244292 709530 458431 1013200 600445  ...................... هکتار 5 تا کمتر از 1جمع 

 145093 155977 296117 275879 441209 373381  ..................................... هکتار 2 تا کمتر از 1

 105641 66710 240837 127184 346478 160055  ..................................... هکتار 3 تا کمتر از 2

 52936 21605 172576 55368 225512 67009  ..................................... هکتار 5 تا کمتر از 3

 49818 10132 328536 31444 378354 35027  ............................تر   هکتار و بیش5جمع 

 27643 7308 136060 23542 163703 26513  ................................... هکتار 10 تا کمتر از 5

 11831 2398 71433 5984 83264 6487  ................................ هکتار 20 تا کمتر از 10

 3948 325 42002 1539 45950 1614  ................................ هکتار 50 تا کمتر از 20

 6396 101 79041 380 85437 413  .........................................تر   هکتار و بیش50

  
  
  
  
 
 
  
  



  1386 –ور کش هاينتایج آمارگیري از باغداري خالصه                                                                                                                       

  

16 

  
  هـاي داراي فعالیـت باغــداري متعلـق بـه اشـخاص حقیقـی بــر حـسب وضـع سـواد و مـدرك تحــصیلی           بـرداري   بهـره -4

  )برداري بهره(                   1386 : استانو بردار  بهره
  سوادان بر حسب مدرك تحصیلیبا

  سواد بی  استان
  ابتدایی و  جمع

  رسمی غیر
 راهنمایی و
  متوسطه

  فوق دیپلم و
  کشاورزي باالتر

   وفوق دیپلم
  کشاورزي باالتر غیر

 ٨٥٣١٦ ٣١٩٥٧ ٥١٨١٠٨ ٩٣٥٢٩١ ١٥٧٠٦٧٢ ٩٨٦٧٧٠  ....................کل کشور 

 ٤٢٤٥ ١٠٤٧ ١٩٠١٦ ٦٦٩٢٢ ٩١٢٣٠ ٦٣٨٩٦  ...................آذربایجان شرقی 

 ١١٣٦ ٣٥٣ ١٣٤٦٠ ٢٣٠٢٢ ٣٧٩٧١ ٤٩٩٦٩  ....................آذربایجان غربی 

 ٤٦٩٢ ٢٠ ٩٨١٧ ١٤٩٧٣ ٢٩٥٠٢ ٢٣١٠١  ....................................اردبیل 

 ٢٥٥٢ ٦٢٢ ٣٤٩٣٥ ٧٠٢٥٨ ١٠٨٣٦٦ ٤٠١٤٠  ..................................اصفهان 

 ١٩٤ ٥٥ ١٨٨٢ ١٥٨٢ ٣٧١٣ ٣٨٨٩  .......................................ایالم 

 ١٠٦٩ ٢٨٥ ١١١٩٠ ١٩٠٣٩ ٣١٥٨٣ ٩٧٥٥  ....................................بوشهر 

 ٨٠٠٢ ٥٣٦٤ ٢٣٤٩٥ ٢٠٤٤٤ ٥٧٣٠٥ ٩٨٨٧  .....................................تهران 

 ١٤٤٣ ٢٠٨ ٣٩٠٠ ١٥٤٢٧ ٢٠٩٧٩ ١١٠٦٦  ..........چهارمحال و بختیاري 

 ١٤٤٧ ١٣٤٠ ٧١٨٧ ١٩٦٤٦ ٢٩٦٢١ ١١٧٩٥  .....................خراسان جنوبی 

 ٣١٢٣ ٢٢٦١ ٢٩٩٥١ ٨٢٤٥٥ ١١٧٧٨٩ ٦١٠٥٩  .....................خراسان رضوي 

 ١٣٤٠ ١٠٤ ٤٣١٥ ١٦٢٨٧ ٢٢٠٤٥ ٢٤٣٠٤  .....................خراسان شمالی 

 ٣٢٩ ٤٧٩ ٧٦٥٠ ٩٣٨١ ١٧٨٣٩ ٢٥٧٧٥  ...............................خوزستان 

 ١٠١ ٦٩٣ ٥٣٣٤ ٢٠٩٧٠ ٢٧٠٩٧ ١٨٨٩٥  ....................................زنجان 

 ٥٢٢ ٩٦ ٦٠٧٥ ٨٣٧٠ ١٥٠٦٣ ٢٨٧٢  ...................................سمنان 

 ٤٥١ ٩٦٧ ٢٩٢٧٦ ١٦٧٧٧ ٤٧٤٧٠ ٥٦٢٦٣  ...........سیستان و بلوچستان 

 ١٠٦٠٥ ٣٥١٤ ٣٢٩٠٨ ٥٤٠٥٢ ١٠١٠٧٩ ٤٨٠٥٦  .....................................فارس 

 ٣٧٧٢ ٢٧٣ ١٥٨٠٤ ٣٥٧٠٦ ٥٥٥٥٥ ٢٤٤٥٠  ....................................قزوین 

 ٣٤ ٠ ٤٦٣٨ ٥٢٦٨ ٩٩٤٠ ٥٠٥٣  ..........................................قم 

 ٤٠ ٨٦ ٦٧٩٣ ٢٢٠١٧ ٢٨٩٣٥ ٣٢١٥٥  ...............................کردستان 

 ٢١٥٢ ٢٦٠٣ ٤١٣١٧ ٧٤٩٧٤ ١٢١٠٤٥ ٩١٤٠٧  ....................................کرمان 

 ٣٢٢٩ ١٩٠ ٧٤١٩ ١٩٠٦١ ٢٩٨٩٩ ١٨٥١٣  ................................کرمانشاه 

 ٣٣٠ ١٩٥١ ٤٥٩٦ ٥٢٤٢ ١٢١١٩ ٩٢٠١  ...........کهگیلویه و بویراحمد 

 ٥٠٠١ ٥٤٥ ١٣٧٣٢ ١٠٩٩٩ ٣٠٢٧٦ ٢٣١١٨  ..................................گلستان 

 ٧١١٢ ٢٥٧٢ ٥٠١٦٠ ٧٧٦١٥ ١٣٧٤٥٩ ٩٤٨٩٤  ....................................گیالن 

 ١١٣ ٤٢٦ ٢٤٢٢ ١٠٧٩٨ ١٣٧٥٩ ١٧١٥٦  ..................................لرستان 

 ٩٥٨٥ ٢٦٢٥ ٨١٠٢٠ ٧٦٩٢٩ ١٧٠١٥٩ ٦٤٧٤٤  ................................مازندران 

 ١٠٤٩ ٤٢٢ ١٢٤٤٥ ٢٩٧٤٩ ٤٣٦٦٥ ٢٦٤٩٢  ...................................مرکزي 

 ١٧٩٦ ٥١٥ ٩٥٥٣ ٣٥٦٨٣ ٤٧٥٤٧ ٥٦٣٤٣  ................................هرمزگان 

 ٤٣٩٢ ٢٢٨٣ ١٥٨٠٤ ٤٣٤٥٧ ٦٥٩٣٦ ٣٧٠٣٨  ...................................همدان 
 ٥٤٦٠ ٦٠ ١٢٠١٤ ٢٨١٩١ ٤٥٧٢٥ ٢٥٤٨٣  .........................................یزد 
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 و بـردار  هاي داراي فعالیت باغداري متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب وضـع سـواد و مـدرك تحـصیلی بهـره              برداري   بهره -5

  )داريبر بهره(  1386:بردار هاي سنی بهره گروه
  سوادان بر حسب مدرك تحصیلیبا

  طبقات
  سواد بی  بردار سن بهره

  ابتدایی و  جمع
  رسمی غیر

 راهنمایی و
  متوسطه

  فوق دیپلم و
  کشاورزي باالتر

  فوق دیپلم و
  کشاورزي باالتر غیر

 ٨٥٣١٦ ٣١٩٥٧ ٥١٨١٠٨ ٩٣٥٢٩١ ١٥٧٠٦٧٢ ٩٨٦٧٧٠  .................کلیه سنین 

 ٠ ٠ ١٠ ٧٧ ٨٦ ٠  .................. سال 15کمتر از 

 ٣١ ١٤٥ ١٣٤٥ ٤٧٨ ١٩٩٩ ٣١  ......................... ساله 19-15

 ٦٥٩ ٤٢٩ ١٩٦٣٤ ١٠٠١٦ ٣٠٧٣٨ ٧٨٥  ......................... ساله 24-20

 ١٤٧٢ ١٨٤٩ ٤٤٥٣٣ ٢٨٩٠٩ ٧٦٧٦٢ ١١٠٧٨  ......................... ساله 29-25

 ١٠٢٢٨ ٢٨٧١ ٧٨٦٨١ ٥٤٧٨٢ ١٤٦٥٦٢ ١٠٠١١  ......................... ساله 34-30

 ١٥٣٩٥ ٧٦٤٣ ٨٢٩٤١ ٨٨٩٩٧ ١٩٤٩٧٦ ٢٢٤٨١  ......................... ساله 39-35

 ١١٢٨٤ ٣٨٥١ ٨٣٣٣٣ ١٢٣٧٣٠ ٢٢٢١٩٨ ٦٠٧١٨  ......................... ساله 44-40

 ١٤٤٥٢ ٣٠٠٩ ٧٨٨٣٥ ١٣٧٩٩٦ ٢٣٤٢٩١ ٧٤٩٠٧  ......................... ساله 49-45

 ١٣٩٢٦ ٣٧٦٥ ٦٩٢٤٤ ١٥٤٧٥٠ ٢٤١٦٨٥ ١٤٠٤١٥  ......................... ساله 54-50

 ٩٤٧٨ ١١٢٠ ٢٧٦٢٩ ٩٧٦٥٧ ١٣٥٨٨٣ ١٢١٥٩٠  ......................... ساله 59-55

 ٥١٢٦ ١٧٦١ ١٧٨٧٠ ٩٦١٠٩ ١٢٠٨٦٥ ١٣٧٥٣٠  ......................... ساله 60- 64

 ١١١٤ ٢٢٠٠ ٧٥٩٥ ٥٠١٦٦ ٦١٠٧٥ ١٠٩٥٦٣  ......................... ساله 65- 69

 ١١١٢ ٢٩٦٢ ٣٥٨٤ ٤٥٥٨٥ ٥٣٢٤٤ ١٦٠٤٤٠  ......................... ساله 74-70

 ٨٦٣ ٣٨ ١٢٤٢ ٢٤٥٥١ ٢٦٦٩٤ ٧١٢٦٦  ......................... ساله 79-75

 ١٧٧ ٣١٥ ١٦٣١ ٢١٤٨٩ ٢٣٦١٣ ٦٥٩٥٥  ................تر   ساله و بیش80
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  )برداري بهره(  1386 :بردار و استان هاي داراي فعالیت باغداري متعلق به اشخاص حقیقی بر حسب جنس بهره برداري  بهره-6
  جنس

  جمع  استان
  زن  مرد

 103619 2453824 2557442  .................................................................کل کشور 

 3135 151991 155126  .......................................................................آذربایجان شرقی 

 4151 83790 87941  .........................................................................آذربایجان غربی 
 1872 50731 52603  ........................................................................................اردبیل 

 10865 137641 148506  .......................................................................................اصفهان 

 179 7423 7602  ...........................................................................................ایالم 

 4590 36748 41338  .........................................................................................بوشهر 
 2253 64939 67192  ..........................................................................................ن تهرا

 553 31491 32044  ..............................................................چهارمحال و بختیاري 

 2703 38713 41416  .........................................................................خراسان جنوبی 

 7432 171416 178848  ..........................................................................خراسان رضوي 

 1394 44955 46349  .........................................................................خراسان شمالی 

 107 43507 43614  ...................................................................................خوزستان 

 323 45668 45991  .........................................................................................زنجان 

 194 17740 17934  .......................................................................................سمنان 

 2387 101347 103734  ...............................................................سیستان و بلوچستان 

 4816 144319 149135  ..........................................................................................فارس 

 2416 77589 80005  .........................................................................................قزوین 

 925 14068 14993  ...............................................................................................قم 

 2123 58967 61090  ....................................................................................کردستان 

 9431 203022 212453  .........................................................................................کرمان 
 2713 45699 48412  ....................................................................................کرمانشاه 

 57 21263 21320  ...............................................................کهگیلویه و بویراحمد 

 692 52702 53394  ......................................................................................گلستان 

 16039 216314 232353  .........................................................................................گیالن 

 55 30860 30915  .......................................................................................لرستان 

 6469 228434 234904  .....................................................................................مازندران 

 1150 69008 70158  .......................................................................................مرکزي 
 6347 97543 103889  ....................................................................................هرمزگان 

 3796 99178 102974  ........................................................................................همدان 

 4453 66755 71209  ..............................................................................................یزد 
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  1386 : بر حسب نام محصولمیئبرداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دا  تعداد بهره-7
  ) تن– هزار اصله– هکتار–برداري بهره(

  )تک محصولی(کاشت ساده   کل

تعداد   نام محصول  تعداد درخت
تعداد   تولید  برداري بهره

  سطح کاشت  برداري بهره
  نهال  بارور

  تولید

 7031128 268089 819026 1292083 ×× 11215762 ××  جمع

 576195 3291 33521 53123 86852 693666 380463  ............................................. انار

 40540 394 3688 18950 15973 76414 343260  ......................................... انجیر

 1852102 7094 274263 220836 452546 2255672 854062  .......................................... انگور

 60925 2958 3721 10683 35599 269139 578278  ....................... انواع آلو و گوجه

 11317 105686 41421 48947 125047 26677 624997  ....................... )1و2(انواع تبریزي

 75394 7044 24084 72974 89825 158050 396135  ........................................... بادام

 953614 10352 50760 114885 164072 1502819 475174  ....................................... پرتقال

 442060 27551 233060 251467 138535 444647 154455  ......................................... پسته

 165717 - - 19473 41489 165717 41489  .......................................... چاي

 610847 6763 31470 156618 172153 1023126 413349  .......................................... خرما

 112340 1573 4700 17257 31474 371814 578327  ......................... زردآلو و قیسی

 36325 1664 814 4952 2474 43733 39956  ........................................ زیتون

 968544 17407 32116 130291 131415 1662430 742867  ......................................... سیب

 226629 5793 12135 60289 121184 433630 964443  .......................................... گردو

 32646 63 1274 3053 4324 153390 292927  ........................................ گالبی

 110850 1937 8639 13350 24659 358732 427143  ......................... گیالس و آلبالو

 109608 430 2814 9769 16024 276138 188047  ....................................... نارنگی

 161338 4986 10612 20786 27110 496120 369451  ................. هلو، شلیل و شفتالو

 484137 63103 49934 64380 80669 803848 699596  .......................................... سایر
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  )دنباله (1386: برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دائمی بر حسب نام محصول  تعداد بهره-7
  ) تن– هزار اصله– هکتار–برداري بهره(

  کاشت پراکنده  )چند محصولی(کاشت مخلوط 

تعداد   نام محصول  تعداد درخت  تعداد درخت
  نهال  بارور  برداري بهره

تعداد   تولید
  نهال  بارور  برداري بهره

  تولید

 565773 38989 53163 ×× 3618862 71206 211019 ××  جمع

 17881 93 1034 139352 99590 1116 7480 160148  ................................ انار

 15826 134 731 225986 20048 709 2922 116227  ............................ انجیر

 17915 96 937 153169 385655 1800 24690 253024  ............................. انگور

 27225 521 1400 221025 180989 4199 12245 326171  .......... گوجهانواع آلو و 

 9215 32086 24368 368234 6146 15822 17511 147246  .......... )1و2(انواع تبریزي

 15857 407 1726 80755 66799 5496 14089 233912  .............................. بادام

 44716 489 4753 219058 504489 2840 15594 126227  .......................... پرتقال

 100 29 283 8397 2487 231 935 7643  ............................ پسته

 0 - - 0 0 - - 0  ............................. چاي

 202737 957 7443 222559 209541 820 7776 49188  ............................. خرما

 20702 399 1112 131017 238772 4239 13124 419299  ............ زردآلو و قیسی

 2270 262 120 31098 5139 82 203 6430  ........................... زیتون

 25542 541 908 166877 668343 13168 23491 458376  ............................ سیب

 49240 1423 2900 380783 157761 5980 12481 477501  ............................. گردو

 11385 73 378 81868 109359 1921 3970 207827  ........................... گالبی

 12068 379 1095 101853 235814 5040 21439 306005  ............ گیالس و آلبالو

 24743 65 518 103153 141788 445 4057 71165  .......................... نارنگی

 15367 417 937 92914 319415 5285 18378 251948  .... هلو، شلیل و شفتالو

 52984 618 2520 354382 266727 2013 10634 295867  ............................. سایر
  .…تبریزي، سپیدار، کبوده، شالک، پده، اشن و) 1(
  .تولید محصوالت تبریزي به واحد هزار اصله است) 2(
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  1386: بر حسب استانبرداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید سیب  تعداد بهره-8

  ) تن– هزار اصله– هکتار–برداري بهره(
  )تک محصولی(کاشت ساده   کل

تعداد   استان  تعداد درخت
تعداد   تولید  برداري بهره

  سطح کاشت  برداري بهره
  نهال  بارور

  تولید

 968544 17407 32116 130291 131415 1662430 742867  .....................کل کشور 

 95415 3000 4325 19305 18815 244418 112531  ......................آذربایجان شرقی 

 347980 4091 8101 41217 34997 437008 57600  ........................آذربایجان غربی 

 119041 1200 3467 9711 8367 137090 68080  ......................................اصفهان 

 59124 75 2047 8298 4333 162366 40267  .........................................تهران 

 43748 360 2212 4125 6033 137979 69574  .........................خراسان رضوي 

 89251 2145 3658 14980 10850 109230 28457  .........................................فارس 

 213986 6536 8306 32654 48021 434340 366359  ..........................................سایر 

  

  کاشت پراکنده  )چند محصولی(کاشت مخلوط 

تعداد   استان  تعداد درخت  تعداد درخت
  نهال  بارور  برداري بهره

تعداد   تولید
  نهال  بارور  برداري بهره

  تولید

 25542 541 908 166877 668343 13168 23491 458376  .....................کل کشور 

 1655 66 54 4018 147348 4042 5468 91689  ......................آذربایجان شرقی 

 3228 130 122 8374 85800 554 1539 14853  ........................آذربایجان غربی 

 1219 43 54 17107 16830 122 938 42607  ......................................اصفهان 

 785 1 20 5494 102458 354 3021 30488  .........................................تهران 

 3229 10 90 7437 91002 822 3639 56511  .........................خراسان رضوي 

 583 3 27 4031 19396 2439 972 14762  .........................................فارس 

 14844 288 540 120416 205509 4835 7913 207467  ..........................................سایر 
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  1386: برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید انگور بر حسب استان  تعداد بهره-9
  ) تن–ه هزار اصل– هکتار–برداري بهره(

  )تک محصولی(کاشت ساده   کل

تعداد   استان  تعداد درخت
تعداد   تولید  برداري بهره

  سطح کاشت  برداري بهره
  نهال  بارور

  تولید

 1852102 7094 274263 220836 452546 2255672 854062  .....................کل کشور 

 162248 373 11216 15041 19564 185334 48199  ......................آذربایجان شرقی 

 68104 867 11151 15802 23724 71230 27197  ........................ غربی آذربایجان

 268690 433 35397 16553 35139 357425 89975  .........................خراسان رضوي 

 105944 229 28621 17444 31103 109941 35970  ........................خراسان شمالی 

 139569 1534 17342 16321 32691 141004 37890  ........................................زنجان 

 209607 859 29942 31365 24220 370520 40934  .........................................فارس 

 167032 331 38409 36725 39395 172906 48832  ........................................قزوین 

 201151 326 23913 19170 51607 225420 60380  ......................................مرکزي 

 232998 221 33947 21666 81744 236450 84718  .......................................همدان 
 296759 1922 44326 30748 113359 385443 379966  ..........................................سایر 

  

  ندهکاشت پراک  )چند محصولی(کاشت مخلوط 

تعداد   استان  تعداد درخت  تعداد درخت
  نهال  بارور  برداري بهره

تعداد   تولید
  نهال  بارور  برداري بهره

  تولید

 17915 96 937 153169 385655 1800 24690 253024  .....................کل کشور 

 111 4 12 408 22975 162 3106 28500  ......................آذربایجان شرقی 

 475 1 29 1483 2651 12 216 1991  ........................آذربایجان غربی 

 2271 8 96 9932 86464 900 6957 46835  .........................خراسان رضوي 

 99 0 19 373 3898 48 450 4505  ........................خراسان شمالی 

 276 3 11 2590 1159 31 165 2617  ........................................زنجان 

 1018 9 54 6052 159895 59 1622 10759  .........................................فارس 

 114 3 25 994 5760 7 1993 8559  ........................................قزوین 

 55 0 2 160 24215 3 2786 8618  ......................................مرکزي 

 14 0 1 149 3437 0 820 2825  .......................................همدان 
 13481 68 689 131025 75202 576 6575 137816  ..........................................سایر 
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  1386:برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید خرما بر حسب استان  تعداد بهره-10
  ) تن– هزار اصله– هکتار–برداري بهره(

  )صولیتک مح(کاشت ساده   کل

تعداد   استان  تعداد درخت
تعداد   تولید  برداري بهره

  سطح کاشت  برداري بهره
  نهال  بارور

  تولید

 610847 6763 31470 156618 172153 1023126 413349  .....................کل کشور 

 78327 353 2266 20049 15207 91191 41132  ........................................بوشهر 

 44812 974 3987 27508 27413 46323 42877  ..................................خوزستان 

 68152 706 3446 25066 27105 214789 103694  ..............ن و بلوچستان سیستا

 41008 155 2429 15046 11547 51224 43571  .........................................فارس 

 302668 4195 15013 44179 53482 475698 77692  ........................................کرمان 

 75092 359 4268 24297 36707 126846 98521  ...................................هرمزگان 

 789 22 60 662 692 17055 5863  ..........................................سایر 
  

  کاشت پراکنده  )چند محصولی(مخلوط کاشت 

تعداد   استان  تعداد درخت  تعداد درخت
  نهال  بارور  برداري بهره

تعداد   تولید
  نهال  بارور  برداري بهره

  تولید

 202737 957 7443 222559 209541 820 7776 49188  .....................کل کشور 

 3539 9 101 26369 9325 64 297 3432  ........................................بوشهر 

 1311 57 91 16467 200 3 2 24  ..................................خوزستان 

 134666 553 5121 74808 11972 106 556 4396  ..............سیستان و بلوچستان 

 2263 11 106 29586 7953 32 155 2805  .........................................فارس 

 13004 5 275 5918 160026 418 5910 18873  ........................................کرمان 

 32037 174 1111 65175 19717 195 845 18196  ...................................هرمزگان 

 15918 149 638 4236 348 1 11 1461  ..........................................سایر 
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  1386:برداري، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید پرتقال بر حسب استان  تعداد بهره-11
  ) تن– هزار اصله– هکتار–برداري بهره(

  )تک محصولی(کاشت ساده   کل

تعداد   استان  تعداد درخت
تعداد   تولید  برداري بهره

  سطح کاشت  برداري بهره
  نهال  بارور

  تولید

 953614 10352 50760 114885 164072 1502819 475174  .....................ور کل کش

 530127 247 26308 46974 20160 556103 33549  .........................................فارس 

 129708 3660 9030 14557 11298 438802 28841  ........................................کرمان 

 6057 139 1456 2961 8688 22768 100806  ........................................گیالن 

 265171 5007 11717 44140 102752 441509 216881  ....................................مازندران 

 22551 1299 2249 6254 21174 43636 95096  ..........................................سایر 

  

  کاشت پراکنده  )چند محصولی(کاشت مخلوط 

تعداد   استان  تعداد درخت  تعداد درخت
  نهال  بارور  برداري بهره

تعداد   تولید
  نهال  بارور  برداري بهره

  تولید

 44716 489 4753 219058 504489 2840 15594 126227  .....................کل کشور 

 448 5 26 7860 25529 108 917 5738  ......................................... فارس

 691 6 26 1763 308404 936 8146 16409  ........................................کرمان 

 14984 313 3887 82671 1727 172 341 12385  ........................................گیالن 

 17975 44 381 56909 158362 1283 5449 67425  ....................................مازندران 

 10619 120 434 69855 10467 341 741 24270  ..........................................سایر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1386 –ور کش هاينتایج آمارگیري از باغداري خالصه                                                                                                                       

  

26 

  

  
  

  
  


