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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

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

هاي درصد وزن گوشت قرمز كشتار شده در كشتارگاه 65درصد كل شير توليدي و  09درصد واحد دامي،  24 شود، گاو و گوساله است كهمي

، اجراي طرح (فروخته شدهوليدات گاو و گوساله )شير و دات ماهانه تعداد و تگيري با هدف اندازه .كشور حاصل از پرورش اين نوع دات است

 در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. 8901ماه سال  دياز  سنگين )گاو و گوساله(تعداد و توليدات دات  ماهانهگيري آمارگيري اندازه

عداد ، تدنيا آمدهبه زنده در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس و تعداد دات گاو و گوسالهدر اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به تعداد 

كه بردار داراي فعاليت پرورش گاو و گوساله بهره 2999، از بيش از ماههفته پاياني هر در  آمارگيري ماهو مقدار توليد شير در  فروخته شدهدات 

هاي آماري به و نتايج با روش شداند، پرسيده گيري انتخاب شدههاي نمونهروش و با 8909با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزي

 است. 8901 زمستاندر  طرحاجراي نشريه حاضر، حاوي اطالعات حاصل از  سطح كل جامعه تعميم داده شد.

اي هها و نهادهردهن تنظيم بازار فرآوهاي تخصصي بخش دات، اطالعات ارزشمندي براي متولياريزياز اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامه

 شود.و محققان فراهم ميمرتبط با اين نوع دات 

ان گيري از نظرات آنريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد است كه اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

 هاي مؤثرتري بردارد.رد نياز گاتدر تهيه و ارائه اطالعات دقيق و بهنگات آماري مو

 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

اي دات، طرح آمارگيري نمونهو مقدار توليدات اين نوع  گوسالهگاو و ريزان بخش دات از تعداد منظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهبه

 ،استان كشور اجرا شد. در اين طرح 98در )آخرين هفته هر ماه(  8901ماه  دياز نگين دات ستعداد و توليدات ماهانه گيري اندازه

و مقدار  فروخته شده، تعداد دات دنيا آمدهبه زندهتعداد دات »و « تعداد دات در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس»اطالعاتي در مورد 

تلفيقي به شيوه آمارگيري اند هاي آماري، انتخاب شدهبردار نمونه در كشور كه با روشبهره 2999بيش از  از« هر ماهتوليد شير در 

سطح جامعه )كل كشور( تعميم  هاي آماري بهآوري شد و با روشجمع ها(در ساير ماه تلفني)مراجعه حضوري در ماه اول و آمارگيري 

 شد.داده 

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

از نتايج طرح، اي 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 آمارينكات مورد توجه در جدول

شود. متن ها به دقت توجه 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 زيرنويسو تبيين مي

 ات اين نشريه توجه شود.تعاريف و توضيح

ها شود. ستون شرح و سرستونطور 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
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 مشخصات كلي طرح

 سابقه طرح

 .شداجرا  ماهانهصورت به 8901سال  فصل زمستاناين طرح آمارگيري براي نخستين بار در 

 هدف كلی

 .بود فصل زمستانمختلف  هايماهدر  سنگين )گاو و گوساله(دات  توليداتهدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد و ميزان 

 هدف جامعه

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

گاو  پرورش فعاليت داراي آمارگيري روز دراست كه  مؤسسات عمومي( و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره معمولي غير ساكن،

 .و گوساله بودند

 جامعه آمارگيري

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

  مؤسسات عمومي( و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره ، خانوارهاي معمولي غير ساكن،ساكن خانوارهاي معمولي به )متعلق

 .اندبودهرأس گاو و گوساله  5 حداقل داراي ،8909كشاورزي  عمومي سرشماري اطالعات بر بنا كه است

 واحد آماري

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

 در كهاست  عمومي(مؤسسات  و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره ، خانوارهاي معمولي غير ساكن،ساكن خانوارهاي معمولي

 .بودند گاو و گوساله پرورش داراي فعاليت آمارگيري روز

 زمان آماري

 .شداست كه آمارگيري در آن انجات  ماهي، ديگر بخشي براي و آمارگيري روز طرح، اين هايداده از بخشي براي آماري زمان

 زمان آمارگيري

 بود. زمستان فصل هايماه ه، آخرين هفتزمان آمارگيري اين طرح

 آوري اطالعاتروش جمع

آوري شد. در از طريق آمارگيري تلفني جمع بردار، و در بهمن و اسفنددر دي ماه از طريق مراجعه حضوري و مصاحبه با بهره اطالعات

 تكميل شد. واحدهاي نمونه جايگزينپرسشنامه براي بردار نمونه اصلي، بهره امكان تكميل پرسشنامه برايصورت عدت 
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 ارائه برآوردهاسطح  

 شده است. ارائه كشور كل سطح در برآوردها

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 بيني شده بود.درصد پيش 6 حداكثر ،«تعداد دات»ورد پذيرش براي متغير گيري محداكثر خطاي نمونه
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 تعاریف و مفاهیم

 برداري كشاورزيبهره

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

 

 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  آمارگيري ماهمتولد شده در  گوساله
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 هاخالصه یافته

 گاو و گوسالهتعداد 

گاو و دهد كه تعداد نشان مي 8901 زمستاندر  ،سنگين )گاو و گوساله(دات  تعداد و توليدات ماهانهگيري آمارگيري اندازه طرح نتايج

 .ميليون رأس بوده است 70/2و  78/2، 58/2 ترتيبدي، بهمن و اسفند ماه بهدر  ورهاي كشگوساله موجود در دامداري

 )ميليون رأس( 8931لغايت اسفند  8939آبان  –روند تغييرات تعداد گاو و گوساله  -8نمودار  

 

 گاو و گوساله اصيل، آميخته و بومیتعداد 

ميليون رأس گاو و  22/8آميخته و ميليون رأس گاو و گوساله  08/8ميليون رأس گاو و گوساله اصيل،  22/8، تعداد 8901در اسفند 

 .است هاي پرورش دهنده گاو و گوساله وجود داشتهبرداريگوساله بومي در بهره

 )درصد( 8931اسفند  –تركيب انواع نژادهاي گاو و گوساله  -2نمودار 

 
  

4/29

4/68
4/784/73

8931اسفند ماه 8931بهمن ماه 8931دي ماه 8939آبان ماه 

اصيل

90%

آميخته

40%

بومی

90%
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 دنيا آمدهزنده به گوسالهتعداد 

هاي دي، بهمن و كه در ماه نددهنده دات كشور متولد شدهاي پرورشبرداريبهرهدر  گوسالهرأس  هزار 5/692تعداد  ،8901 زمستاندر 

 هزار رأس بوده است. 1/871هزار و  1/876هزار،  819ترتيب اسفند به

 دام فروخته شده تعداد 

ترتيب هاي دي، بهمن و اسفند بهكه در ماه هاي كشور عرضه شدتوسط دامداري گاو و گوسالهرأس  هزار 0/912تعداد  ،8901 زمستاندر 

  هزار رأس بوده است. 1/848هزار و  7/847هزار،  2/896

 مقدار توليد شير

هزار  9/570هزار،  1/561ترتيب هاي دي، بهمن و اسفند بهكه در ماه برآورد شد دو ميليون تن، 8901 زمستاندر گاو مقدار توليد شير 

 هزار تن بوده است. 1/511و 
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 های آماریجدول

 )هزار رأس( 8931 زمستان -سن و جنس  تفكيکگاو و گوساله بهتعداد  – 8جدول 

 جمع ماه
 سالتر از دو بيش دو سالتا  يک سالاز  يک سالاز بدو تولد تا 

 نر ماده ماده ماده نر ماده

 899 8017 294 517 798 579 2597 ................. 8931دي 

 880 8019 299 508 720 792 2795 ............. 8931بهمن 

 844 8016 288 577 770 184 2715 ........... 8931اسفند 

 )هزار رأس( 8931زمستان  -سن و جنس  تفكيکگاو و گوساله اصيل بهتعداد  – 2جدول 

 جمع ماه
 سالتر از دو بيش دو سالتا  يک سالاز  يک سالاز بدو تولد تا 

 نر ماده ماده ماده نر ماده

 87 616 849 420 802 449 8917 ................. 8931دي 

 86 615 844 469 486 497 8246 ............. 8931بهمن 

 81 604 885 427 488 464 8296 ........... 8931اسفند 

 )هزار رأس( 8931زمستان  -سن و جنس  تفكيکگاو و گوساله آميخته بهتعداد  – 9جدول 

 جمع ماه
 سالتر از دو بيش دو سالتا  يک سالاز  يک سالاز بدو تولد تا 

 نر ماده ماده ماده نر ماده

 52 751 494 459 997 467 8158 ................. 8931دي 

 61 759 800 458 949 419 8118 ............. 8931بهمن 

 65 759 810 462 996 984 8095 ........... 8931اسفند 
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 )هزار رأس( 8931زمستان  -سن و جنس  تفكيکگاو و گوساله بومی بهتعداد  – 4جدول 

 جمع ماه
 سالتر از دو بيش دو سالتا  يک سالاز  يک سالاز بدو تولد تا 

 نر ماده ماده ماده نر ماده

 69 596 890 872 498 809 8960 ................. 8931دي 

 25 592 891 819 482 481 8299 ............. 8931بهمن 

 21 592 896 877 494 421 8226 ........... 8931اسفند 

 8931زمستان  – و مقدار توليد شير فروخته شدهدنيا آمده، تعداد دام گوساله زنده بهتعداد  –5جدول 

 ماه
 دنيا آمدهگوساله زنده به

 )هزار رأس(

 فروخته شدهدام 

 )هزار رأس(

 شير

 )هزار تن(

  56131 89632 819 .................دي 

 57039 84737 87631 .............بهمن 

 51131 84831 87131 ...........اسفند 

 

 


