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 پيشگفتار

هاي پااييز  كه با افزايش زايش در فصلنحويهاي دا  سبک، جمعيت اين نوع دا  در طول سال همواره در حال تغيير است، بهبا توجه به ويژگي

هاا، جمعيات   برداريهاي پرواري از بهرههمچنين خروج دا هاي بهار و تابستان، با كاهش زايش و يابد و در فصلو زمستان، جمعيت افزايش مي

در  1396صورت ماهانه از سال  دا  سبک بهاندازه گيري تغييرات به منظور تهيه طرح مطالعه گيري اين تغييرات، با هدف اندازه .يابدكاهش مي

 تغييراتگيري اندازه طرح آمارگيري، اجراي افزارهاي مرتبطو تهيه نر  موضوعي و فني مستنداتپس از تهيه و تدوين  و دستور كار قرار گرفت

 .و به صورت ماهانه در حال اجرا استاد اروع در كل كشور  1397از مهر سال  دا  سبکماهانه تعداد 

ه تفكياک  با آماده  دنيا تعداد دا  به و در اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به تعداد دا  سبک در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس

هااي  باا رو  و  1393بردار داراي دا  سبک كه با استفاده از چارچوب سراماري عمومي كشاورزيبهره 3000از بيش از در هر ماه، كل و زنده 

 .اودميارائه ساالنه نشريه و فصلي نشريات  گزاراات ماهانه،در قالب آن پرسيده اده و نتايج  ،اندگيري انتخاب ادهنمونه

هاي مرتبط با هاي تخصصي بخش دا ، اطالعات ارزامندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوردهريزياز اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامه

هاي آمارگيري داماداري( و  . همچنين امكان تهيه سري زماني از تعداد انواع دا  سبک )حاصل از نتايج طرحاودميدا  سبک و محققان فراهم 

 .خواهد ادهاي مختلف سال فراهم ني تعداد دا  سبک در ماهبيپيش

گيري از نظرات آناان  ريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد است كه اطالعات ارائه اده مورد استفاده تصميم

 ارد.برد مؤثرتريهاي آماري مورد نياز گا  دقيق و بهنگا  در تهيه و ارائه اطالعات

 بااد.قابل دسترسي مي  www.amar.org.ir اايان ذكر است اطالعات اين نشريه از طريق درگاه ملي ايران به آدرس

 

 التوفيق …من ا

 زادهجواد حسين

 مركز آمار ايرانرئيس 
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 مقدمه

 اينموناه  طارح آماارگيري  ها، روند تغييرات ماهانه تعداد دا  سبک و زايش آندا  از ريزان بخش ه نمودن نيازهاي آماري برنامهبرآوردمنظور به

كه براي اجاراي آن  . در اين طرح اجرا اداستان كشور  31در  1398الي اهريور ماه  1397گيري تغييرات ماهانه تعداد دا  سبک از مهر اندازه

 در  و تلفناي  در مااه اول اجارا   باه رو  تركيباي )حراوري    اناد انتخااب ااده   ،هااي آمااري  در كشاور كاه باا رو     بردار نموناه بهره 3123به 

تعاداد دا   » و «تعداد دا  در روز آمارگيري در هفته مرجع هر مااه باه تفكياک سان و جانس     »در مورد  ياطالعات ه ومراجعه اد (ماه هاي بعد

 .اودميتعميم داده )كل كشور( هاي آماري به سطح جامعه ه و با رو آوري ادجمع «زندهدنيا آمده به تفكيک كل و به

كار رفته در اين طرح آمارگيري اسات كاه   هاي اجرايي بهاستفاده از اطالعات ارائه اده مستلز  آانايي با مفاهيم، اصطالحات فني و رو 

اي از نتايج طارح، مطالعاه تعااريف و    هاي سليقهاز برداات ممانعتمنظور اد. بههاي موجود در اذهان عمومي متفاوت باممكن است با برداات

 اود.كار رفته در اين طرح به كاربران محتر  توصيه ميمفاهيم به
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 راهنماي كاربران  

 هاي آمارينكات مورد توجه در جدول

ها به دقت توجه اود. متن جادول  كه بايد به مندرجات آنها، ستون ارح و متن جدول تشكيل اده است هر جدول آماري از عنوان، سرستون

ن و اارح( قابال درو و تبياين    يله مندرجات سه قسامت )عناوان، سرساتو   وسدهند و بهاامل اعدادي است كه اطالعات آماري را تشكيل مي

تعااريف و   ،هاا و باياد باه زيرناويس    بااد. در برخي موارد مطالب مندرج در سه قسمت نا  برده اده براي درو اطالعات متن كاافي نيسات  مي

 توجه اود. نشريهتوضيحات اين 

هاا  ااود. ساتون اارح و سرساتون    كلي توضيح داده مي طوربهدر عنوان جدول معموالً زمان آماري و ماهيت يا موضوع اعداد متن جدول 

 كند.خانه محل تقاطع را مشخ  مي دقيق ماهيت و مفهو  اطالع مندرج در طوربه
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 ت كلي طرحمشخصا

 سابقه طرح

 .اودمياجرا صورت ماهانه به 1398 نيمه اول سال و 1397سال نيمه دو  اين طرح آمارگيري براي نخستين بار در 

 هدف كلی

 .هاي مختلف سال استهدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد و ميزان تغييرات تعداد دا  سبک در ماه

 هدف جامعه

هاي كشاورزي در نقاط اهري يا روستايي كشور )خانوارهاي معمولي ساكن، خانوارهاي معمولي غير ساكن، برداريبهرهجامعه هدف طرح، كليه 

است كه در روز آمارگيري داراي فعاليات پارور     1398و  1397هاي هاي رسمي و مؤسسات عمومي( در سالبرداران غير ساكن و اركتبهره

 دا  سبک )گوسفند و بز( هستند.

 ه آمارگيريجامع

هاي كشاورزي داراي فعاليت پرور  دا  سبک در نقاط اهري و روستايي كشور )متعلاق باه   برداريجامعه آمارگيري اين طرح اامل تما  بهره

اسات كاه در روز    1398و  1397هااي  هااي رسامي و مؤسساات عماومي( در ساال     برداران غيرساكن و اركتخانوارهاي معمولي ساكن، بهره

 .دا  سبک بااند 30داقل داراي آمارگيري ح
 

 واحد آماري

برداري كشاورزي داراي فعاليت پرور  دا  سبک در نقاط اهري ياا روساتايي كشاور )متعلاق باه خانوارهااي       واحد آماري اين طرح، يک بهره

است كه در روز آمارگيري حداقل  1398و  1397هاي رسمي و مؤسسات عمومي( در سال هاي برداران غيرساكن و اركتمعمولي ساكن، بهره

 ک بااند.دا  سبرأس  30داراي 

 زمان آماري

 روز و ماه آمارگيري است. هاي اين طرح،زمان آماري براي داده

 زمان آمارگيري

اارح  باه و در آن اطالعات روز آمارگيري در هفته مرجاع،  ماه اجرا  12است. اين طرح طي  1398و  1397هاي زمان آمارگيري اين طرح، سال

 .ادگردآوري جدول ذيل 
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 ماه
 هفته مرجع

 آوري اطالعاتجمع روش
 تاريخ پايان تاريخ شروع

 مراجعه حروري 30/07/1397 21/07/1397 1397مهر 

 آمارگيري تلفني 30/08/1397 26/08/1397 1397آبان 

 آمارگيري تلفني 28/09/1397 24/09/1397 1397آذر 

 آمارگيري تلفني 26/10/1397 22/10/1397 1397دي 

 آمارگيري تلفني 29/11/1397 23/11/1397 1397بهمن 

 آمارگيري تلفني 22/12/1397 18/12/1397 1397اسفند 

 آمارگيري تلفني 28/01/1398 24/01/1398 1398فروردين 

 آمارگيري تلفني 25/02/1398 21/02/1398 1398ارديبهشت 

 آمارگيري تلفني 29/03/1398 25/03/1398 1398خرداد 

 آمارگيري تلفني 26/04/1398 22/04/1398 1398تير 

 آمارگيري تلفني 31/05/1398 26/05/1398 1398مرداد 

 آمارگيري تلفني 27/06/1398 23/06/1398 1398اهريور 

 آوري اطالعاتروش جمع

گيارد. در سااير   باردار صاورت ماي   بردار نمونه و يا يكي از اعراي خانوار بهرهاز طريق مصاحبه حروري با بهره 1397ها براي ماه مهر سال داده

ي بردار نمونه اصالي اقادامات فاور بارا    . در صورت عد  همكاري بهرهادآوري جمع )آمارگيري تلفني(ها، اطالعات از طريق مصاحبه تلفني ماه

 اد.واحدهاي نمونه جايگزين انجا  

 و ارائه اطالعات برآوردسطح 

 .ادمنتشر و در سطح كشور برآورد  اين طرح به صورت ماهانه نتايج

 پارامترهاي مورد نظر

 پارامترهاي اصلي مورد نظر طرح به ارح زير است:

 مختلف سال.هاي در كشور در ماه« گوسفند و بره» تعداد برآورد تعداد و تغييرات 

 هاي مختلف سال.در كشور در ماه« بز و بزغاله» تعداد برآورد تعداد و تغييرات 

  هاي مختلف سال.در كشور در ماه« بره»برآورد تعداد زايش 

  هاي مختلف سال.در كشور در ماه« بزغاله»برآورد تعداد زايش 

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 .باادميدرصد  10تغير تعداد دا  سبک، گيري مورد پذير  براي محداكثر خطاي نمونه
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 تعاريف و مفاهیم

 برداري كشاورزيبهره

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

 برداري پرورش دهنده دام سبکبهره

 پردازد.برداري كشاورزي است كه به پرور  دا  سبک در روز آمارگيري مييک بهره

 دام سبک

 منظور از دا  سبک، گوسفند و بره و بز و بزغاله است كه ممكن است به صورت سنتي يا صنعتي نگهداري اود.

 هفته مرجع

 اود.آوري ميبرداران نمونه در آن زمان جمعچهار  هر ماه است كه اطالعات بهره هفته
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 هاخالصه يافته

 هاي كشورگوسفند و بره موجود در دامداري تعداد

 1398مااه ساال    ااهريور و  مارداد ، تيار هااي كشاور در   ، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداريطرح آمارگيرياين اساس نتايج حاصل از  بر

 .رأس برآورد اده است هزار 42854و  43603، 46372ترتيب به

 )هزار رأس( 1398 تابستان –هاي كشور تعداد گوسفند و بره موجود در دامداري

 

 هاي كشوربز و بزغاله موجود در دامداري تعداد

رأس بارآورد  هزار  16427و  16493، 17104ترتيب به 1398 ماه سال اهريورو  مرداد، تيرهاي كشور در تعداد بز و بزغاله موجود در دامداري

 .اده است

 )هزار رأس( 1398 تابستان –هاي كشور تعداد بز و بزغاله موجود در دامداري
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 هاي كشوردنيا آمده در دامداريزنده به و بزغاله بره تعداد

و  309، 515ترتياب  باه  1398 مااه ساال   ااهريور و  مرداد، تيرهاي كشور در اين طرح، تعداد بره زنده به دنيا آمده در دامدارياساس نتايج  بر

 .هزار رأس برآورد اده است 337و  197، 103ترتيب ها، بهماه هزار رأس و تعداد بزغاله زنده به دنيا آمده در همين 547
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 آماري هايجدول

 1398 تابستان: گوسفند و بره بر حسب سن و جنستعداد  -1

 جمع ماه
ماه 5از بدو تولد تا  ماه 12ماه تا  6از   سالتر از يک بيش   

 نر ماده نر ماده نر ماده

................. 1398تير   46372 6427 5035 5680 2862 24759 1608 

............ 1398مرداد   43603 5025 3607 6183 2855 24426 1507 

....... 1398شهريور   42854 4360 2895 6535 3022 24490 1552 

 

 1398 تابستان: بز و بزغاله بر حسب سن و جنستعداد  -2

 جمع ماه
ماه 5از بدو تولد تا  ماه 12ماه تا  6از   سالتر از يک بيش   

 نر ماده نر ماده نر ماده

................. 1398تير   17104 2409 1927 2251 1022 8556 940 

............ 1398مرداد   16493 2113 1663 2288 1052 8499 878 

....... 1398شهريور   16427 1871 1470 2494 1213 8501 879 

 

 1398 تابستان: و جنس بر حسب سنزايی زاييده شده و درصد مردهو بزغاله  رهبتعداد  -3

 ماه

 بزغاله بره

 كل

 )هزار رأس(

 زنده

 )هزار رأس(

زايیمرده  

 )درصد(

 كل

 )هزار رأس(

 زنده

 )هزار رأس(

زايیمرده  

 )درصد(

................. 1398تير   539 515 4 132 103 22 

............ 1398مرداد   323 309 4 218 197 10 

....... 1398شهريور   570 547 4 353 337 5 

 


