
 میلیون رأس رسید 62/  7به  1397تعداد دام سبک در بهمن 

ز ، تعداد گوسفند و بگیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکاندازهطرح آمارگیری  ماه بر اساس نتایج بهمن

 میلیون رأس رسید. 62/  7درصدی نسبت به مهر ماه سال جاری، به  20های کشور با رشد موجود در دامداری

 به شرح زیر است:گزارش تفصیلی این طرح آمارگیری 

ک )که اصطالحاً دام سب از جمله شرایط اقلیمی کشور و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بز ،به دالیل مختلف

در مهر مطابق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی  .برخوردار است زیادیدر کشور ما از رونق  شوند(نامیده می

  پرداختند.دام سبک میمیلیون رأس  43/  8بردار کشاورزی به پرورش بهرهمیلیون  1/  2، نزدیک به 1393ماه 

یت جمعکه دهد نشان میدوره آمارگیری تخصصی از فعالیت دامداری  پنجتحقیقات به عمل آمده و نتایج 

عیت مستان، جمهای پاییز و زبا افزایش زایش گوسفند و بز در فصل .استدر حال تغییر  دام سبک در طول سال

های پرواری، خروج دامهمچنین و  زایشهای بهار و تابستان، با کاهش و در فصلیابد میها افزایش این نوع دام

 یابد.جمعیت دام سبک کاهش می

در  «گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبکاندازه»گیری ماهانه این تغییرات، طرح آمارگیری با هدف اندازه

 31 ریزیشد و از مهر ماه امسال با کمک کارشناسان آمار سازمان مدیریت و برنامه طراحیمرکز آمار ایران 

 کشور در حال اجرا است. استان 

وه های ثابت و شیی )استفاده از نمونه مؤثر، نمونهگیرآمار جدیدهای هاین طرح آمارگیری که با شیونتایج 

ور ــهای کشد در دامداریموجو تعداد گوسفند و بره که دهدنشان می ،شودتلفنی( اجرا می–ترکیبی حضوری

 ،ماهکه نسبت به مهر بوده،  رأس میلیون 16/  7تعداد بز و بزغاله و رأس  میلیون 46 جاریسال ماه بهمندر 

 افزایش یافته است. درصد 15/  4و  21/  9ترتیب به

بت که نس ،رأس بوده میلیون 1/  6 و 5/  4 ترتیببه شدهو بزغاله زاییده تعداد بره، 1397ماه  بهمندر 

 افزایش یافته است. درصد 54/  8و  107/  1 در مهر ماهشده به تعداد بره و بزغاله زاییده
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 )هزار رأس( 1397 بهمنمهر تا  -سن و جنس  به تفکیکگوسفند و بره تعداد  – 1جدول 

 جمع ماه
 سالتر از یک بیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 1704 24080 1994 5737 1755 2446 37715 ................ مهر

 1780 23953 1639 5518 2919 3797 39605 ............... آبان

 1721 23158 1574 5315 3660 4570 39998 ................ آذر

 1692 23423 1429 5116 4974 5731 42366 ................دی 

 1732 23620 1320 4770 6838 7709 45990 ............بهمن 

 )هزار رأس( 1397 بهمنمهر تا  –سن و جنس  به تفکیکتعداد بز و بزغاله  – 2جدول 

 جمع ماه
 سال تر از یکبیش ماه 12ماه تا  6از  ماه 5از بدو تولد تا 

 نر ماده نر ماده نر ماده

 818 8775 810 2331 675 1100 14510 ................ مهر

 843 8809 692 2224 922 1397 14887 ............... آبان

 926 8781 662 2153 1194 1706 15423 ................ آذر

 865 8528 642 2122 1538 1999 15693 ................دی 

 928 8498 643 2055 2093 2527 16745 ............بهمن 
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(100= 1397مهر )شاخص تغییرات تعداد بز و بزغاله -2شکل 


