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مروري بر اقدامات انجام شده در راستاي تولید آمار به موقع در بخش کشاورزي

ــوالت مهم مت یقیناگهانش یافزا ــاورزکمحص ــت، نظیريش ــوالت و، لبنیاتمرغتخمگوش یباغمهم زراعی ومحص
از محصــوالت را يشــتریبتعداد،ریدر چند ســال اخه ک)هامیوهفرنگی و انواع زمینی، گوجهبرنج، پیاز، ســیبمانند (

پیش نمایان ساخت.ازآمار در بخش کشاورزي را بیش موقع بهدیتولتیاهم،شامل شده

خش این بآمارموقع سریع و بهانتشاراهمیت یافتهتوسعهآمارهاي تولید شده بخش کشاورزي در کشورهاي بهینگاه
کشورهاي  اکثردرآمار کشتار دام و تولید شیر   بررسی هاي بعمل آمده نشان می دهد که  است. را مشخص می کند. 

ــورتبهاروپایی  ــورها مانند دانمارکیو در برخماهانهص ــیتول،كش ــورتبهر ید ش ــود. یروزانه گزارش مص میزان ش
یري یا آمارگاي و هایی مانند تصاویر ماهوارهتغییرات تولید محصوالت زراعی و باغی در این کشورها با استفاده از روش

تفاده مورد اس ریزي و مدیریت عرضه و تقاضا در بازار   شود و براي برنامه بینی میهاي ثابت و مؤثر، پیشنمونهروشبه 
صوالت باغ میزان تولیدینیبشیپيا برایکآمرایاالت متحده در . قرار می گیرد شکبار یمح را یاز مورد ناطالعات ، و خ

صول هر میزان تولید و کنند گردآوري میاینترنتی ا ییتلفنروش بهو ماهانه هاي در بازه صل يدر انتهارامح شد  رف
.نمایندمیاعالم آن 

شاورزي در ایران يآمارها سط مر بخش ک شاورزي ران و وزارت یز آمار اکتو صد  90بیش از .شود مید یتولجهاد ک در
و دامداري اختصاص یافته است.ارزش افزوده بخش کشاورزي به سه زیربخش زراعت و باغداري

شاورزي   شی از وزارت جهاد ک سی    يهاوردااز طریق بررا ي خودآمارهابخ شنا شان  دکنمیتولیدکار و هدف از تولید
ست  شر  يشاورز کوزارت جهاد هايآمارنامهساله در  همهآمارها. این عمدتاً بیان عملکرد ا همزمان با . دنشو میمنت

1396گیري از محصوالت زراعی در این وزارتخانه تا سال   نمونههاي آماري مانند از طرحبراوردهاي کارشناسی برخی  
شر  آن ج ینتاوساالنه اجرا  صورت به هک،يشاورز کهايدادهت یریمدبنديپهنهجامعسامانه ی. با طراحشد میمنت

در یمحصــوالت زراعيریارگبخش اســت، طرح آماین د آمار یتولبرداران کشــاورزي و ثبت اطالعات بهرههدف آن 
ــاورزي  ــد. وزارت جهاد کش ــامانه ناین از اما متوقف ش ــی تا کنون ز یس ــدهنامثبتبردارانبهرهتعداد جزبهگزارش ش

نشده است.استخراج

شاورزي  بخش آمارهاي مرکز آمار ایران  شکاالت  ترینمهمد. کنمیتولیدگیرينمونهشماري یا  سر از طریق را ک ن ایا
هايآمارهرچند،گریبه عبارت د. اســت(بهنگام نبودن) ســاالنه عدم تولید و نبودن)موقعبه(در انتشــارتأخیرآمارها

شده از دقت   سب  اما ند،ي برخوردارزیادتولید  س د.نشو نمیدیساالنه تول صورت بهو در زمان منا د یتوليآمارهایبرر
شان يشاورز کشده در بخش   صله بین  هکدهدمین شار دادهآوريگردفا زینماه 6در برخی موارد به نتایجها و انت
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سال    سد. رمی ضوع از ابتداي  شار به موقع نتایج آمارگیري هاي  1396با توجه به این مو اقدامات مهمی به منظور انت
:بخش کشاورزي شروع شده که به برخی از آن ها اشاره می شود

هاآمارو انتشار  هادادهآوريگردن زمان یاهش فاصله ب کبا هدف هاطرحج ینتاانتشار منظوربههیمطالعات اول-1
ستور   س یقرار گرفت. در ايشاورز کدفتر ارکدر د شد    ین برر شخص  صل   ان که امکم شار ف رح ج طینتایانت

ستا  نه وجود دارد. یاقل هز		دحبا شتار دام کگیريآمار هايبررسی از پس1396مه دوم سال  یدر ندر این را
صلی   ،مرتبطافزارهاينرمسازي آمادهالزم و  شار نتایج ف شتار دام انت سال  طرح ک و شد عملیاتی1397در 

صل بهار   شر    در1397نتایج ف سال منت صل   گردیتیر ماه همان  شبختانه نتایج ف ستان و پا هايد. خو ز ییتاب
مقایسه نتایج  . گرفتقرارطون مربار مسئوال یو در زمان مناسب در اخت شد  ر نیز در موعد مقرر منتش 1397

صلی آمار  سال    گیريف شتار دام  صل   1397ک سبت به ف سال    هاين شابه  شان می 1396م داد که تولید ن
و 11و10ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به   1397پاییزان و تابست ، هاي بهارگوشت قرمز در فصل  

هاي سـبک درصـد کشـتار دام  80حدود ، شـده انجامهاي کاهش یافته اسـت. بر اسـاس بررسـی   درصـد  20
موقعبهارسال  شود. رسمی کشور انجام می  هايکشتارگاه در (گاو، گاومیش و شتر) و سنگین )ز(گوسفند و ب 

صل   شتار دام گیريآمارطرح پاییزگزارش نتایج ف سئوال      ک سیت م سا ست جمهوري و ح سبت ب نبه ریا ه ن
هاي جبرانی سیاستاتخاذکاهش تولید گوشت و از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي آگاهیمنجر بهموضوع،

اهش سرعت کها. نتیجه این سیاست  واردات دام سبک شد  ش یافزاقاچاق دام و ومانند ممانعت از صادرات 
ــت  ــل که اینبا توجه به .بودافزایش قیمت گوش ــار فص ــبورکج طرح مذینتایانتش ــتبازخورد مناس ،ی داش

ار قرار گرفته است.کدر دستور طرح کشتار دامجیماهانه نتاانتشارمطالعه به منظوراکنون هم
مار  ی تولمنظوربه گریدقدمی در-2 ــال   ،موقعبه د آ مه اول سـ یه    1397در نی عات اول طال طرح ياجرابراي م

دلیلهدام سبک ب راتییتغکهاین. با توجه به ار قرار گرفتکدر دستور  تغییرات ماهانه دام سبک  گیرياندازه
از جمعیت دام و تقویم نیزنقشه جامعیو است يادینوسانات ز يداراهاتولید مثل و زایمان دامفصلی بودن  
سال  زایش در ماه س یبه نظر ميضرور ،اجراي این طرح،وجود نداردهاي مختلف  این طرح که از ج ینتا. دیر

مراجعه حضوري در ماه  و روش ترکیبی )ثرنمونه ثابت و مؤ(اري آمجدیدهاي با استفاده از روش 1397مهر 
،ها از مهر تا بهمننشــان داد که روند زایش،به اجرا درآمدهاي بعد و آمارگیري تلفنی در ماههااول به نمونه
رأسمیلیون 67به نسبت به مهرماه درصد افزایش 25در پایان اسفند با  کو جمعیت دام سب افزایشی بوده 

لفص در مروربهبایدهاي به دنیا آمدهها و بزغالهداد که برهاین طرح نشان می . بررسی اطالعات ه است رسید 
شوند. ب   ،بهار شتار  ساس وارد چرخه ک صل از این طرح ر ا ستند ریزان می، برنامهاطالعات حا بینیپیشتوان
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ــاهد،به بازارهادامل ین قبیاهاي کشــتاري و عرضــهبا افزایش دامدر فصــل بهارکهکنند مت یاهش قکش
.خواهیم بودقرمزگوشت

هاي صـــنعتی تولید درصـــد شـــیر کشـــور در گاوداري70که بیش از با توجه به این،در زیربخش دامداري-3
قرار دارد. آمار ایرانهاي صنعتی در دستور کار سال جاري مرکز   اجراي طرح آمارگیري از گاوداري،شود می

ی طرح پژوهش در کشور، دام سنگین به خصوص گاو و گوساله   و شیر تولید گوشت دلیل اهمیتهمچنین به
در دستور کار قرار گرفته است.  نیزن نوع دامتعداد ایفصلی یا ماهانه گیري تغییرات اندازه

ــتاي تولید آمار بهنگام در     ران یز آمار ا کمر-4 ــت. در انجام داده یاقدامات  هاي زراعت نیز   زیربخشدر راسـ اسـ
آوريجمعبا همزمان1397زراعت در ســال آمارگیريبا اجراي طرحمحصــوالت ســاالنه)(زراعتزیربخش

شت و     سطح کا صوالت زراعی    سطح  ، 96-97سال زراعی  دیتولاطالعات  شت مح مورد هم 97-98سال  کا
سش قرار   ست. گرفتهپر سطح  یاطالعات مهميه داراکن طرح یاجینتاا ساالنه     کدر مورد  صوالت  شت مح ا

.شودمیمنتشر 1398تا خرداد ،است97-98یزراعدر سال 
ــوالت زیربخشدر -5 ــال جارزی) ندائمیباغ (محص ــود یاجرا ماينمونهيریآمارگطرح ،يدر س در آن، ه کش

شته، مقدار تول    یمقدار تول سال گذ صوالت  سال جار شش د ید مح صوالت  یتولبینیپیشو ،يماهه اول  د مح
1396در ســال در این زیر بخش .می شــوديگردآور،شــوندید میو زمســتان تولپاییزه در فصــل کیدائم

سال  ستان      آوري و گرد1396و 1395هاي اطالعات  شهر سطح  شده   در  شر  در جهت که قدم مهمی،منت
اطالعات بوده است.سازي بهنگام

در زمان مناســب را یکاســتراتژد محصــوالت یم مقدار تولیژه بتوانیويهاطرحيبا اجرایکنده نزدید اســت در آیام
ــئوالن قرار گ ،ریزيبرنامه  يبراتا  کنیمو ارائه  آوريگرد ــتفاده مسـ ــورتیمورد اسـ گونه اینه اعتبارات  ک یرد. در صـ

ز آمار کمریت در دفتر تخصص  ین ظرفیا،شود تأمیندارد مستقیم  جامعه ارتباط ییت غذایه با امنکیاتیحيهاطرح
ــريهايریه با عنوان آمارگکها يریآمارگلین قبیاياجرايبرارانیا ــناخته مRapid Surveyع (یس ــوند،ی) ش ش

وجود دارد.

ابوطالب عزیزي


