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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 زارهاي مرتبطافو 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 

باه تفكياک   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 فرآوردهريزيطالعات عالوه بر كمک به برنامهاز اين ا

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 دا  سبک در ماه بيني تعدادپيش

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

 بردارد. 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

كاه باراي   . در اين طرح استاجرا  ر حالداستان كشور  31در  1398الي اهريور ماه  1397گيري تغييرات ماهانه تعداد دا  سبک از مهر اندازه

 در  و تلفناي  در مااه اول اجارا   به رو  تركيباي )حواوري   اندانتخاب اده ،هاي آماريدر كشور كه با رو  بردار نمونهبهره 3123اجراي آن به 

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

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

ح آمارگيري اسات كاه   كار رفته در اين طرهاي 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 هاي موجود در اذهان عمومي متفاوت بااد. بهممكن 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  ها، ستون ارح و متن جدول تشكيل اده است كه بايد به مندرجات آنهر 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 رد مطالب مندرج در سه قسمت نا  برده اده براي درو اطالعات متن كاافي نيسات و باياد باه زيرناويس     بااد. در برخي موامي

 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 ماهيت و مفهو  اطالع مندرج در دقيق طوربه
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 مشخصات كلي طرح

 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 استتعداد دا  سبک در ماههدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد و ميزان تغييرات 

 هدف جامعه

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

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

 دا  سبک )گوسفند و بز( هستند.

 جامعه آمارگيري

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  اي رسامي و مؤسساات عماومي( در ساال    ها برداران غيرساكن و اركتخانوارهاي معمولي ساكن، بهره

 .دا  سبک بااند 30آمارگيري حداقل داراي 
 

 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 غيرساكن و اركت بردارانمعمولي ساكن، بهره

 دا  سبک بااند. 30داراي 

 زمان آماري

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

 زمان آمارگيري

مااه اجارا خواهاد ااد و در آن اطالعاات روز آماارگيري در هفتاه         12طي  است. اين طرح 1398و  1397هاي زمان آمارگيري اين طرح، سال

 .گردآوري خواهد ادارح جدول ذيل بهمرجع، 
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 ماه
 هفته مرجع

 آوري اطالعاتجمع روش
 تاريخ پايان تاريخ شروع

 مراجعه حووري 30/07/1397 21/07/1397 1397مهر 

 تلفنيآمارگيري  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 1398 ارديبهشت

 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 

 اطالعاتآوري روش جمع

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

فوق براي  بردار نمونه اصلي اقداماتاود. در صورت عد  همكاري بهرهآوري ميجمع )آمارگيري تلفني(ها، اطالعات از طريق مصاحبه تلفني ماه

 واحدهاي نمونه جايگزين انجا  خواهد اد.

 و ارائه اطالعات برآوردسطح 

 .اودمنتشر ميو در سطح كشور برآورد  اين طرح به صورت ماهانه نتايج

 پارامترهاي مورد نظر

 پارامترهاي اصلي مورد نظر طرح به ارح زير است:

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

  هاي مختلف سال.در كشور در ماه« بز و بزغاله»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  10  براي متغير تعداد دا  سبک، گيري مورد پذيرحداكثر 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

 كشورهاي گوسفند و بره موجود در دامداري تعداد

هاي كشور در فاروردين، ارديبهشات و خارداد مااه ساال      ، تعداد گوسفند و بره موجود در دامداريطرح آمارگيرياين اساس نتايج حاصل از  بر

 .رأس برآورد اده است هزار 47286و  47892، 48070ترتيب به 1398

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

 

 هاي كشوربز و بزغاله موجود در دامداري تعداد

هازار   17455و  17727، 17965ترتياب  باه  1398 هاي كشور در فروردين، ارديبهشت و خرداد مااه ساال  تعداد بز و بزغاله موجود در دامداري

 .رأس برآورد اده است

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

، 2204ترتياب  باه  1398 هاي كشور در فروردين، ارديبهشت و خرداد ماه سالاين طرح، تعداد بره زنده به دنيا آمده در دامدارياساس نتايج  بر

 .هزار رأس برآورد اده است 305و  687، 1004ترتيب ها، بهماه هزار رأس و تعداد بزغاله زنده به دنيا آمده در همين 612و  1588
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 آماري هايجدول

 1398بهار : 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

..... 1398فروردين   48070 8721 7399 4479 1805 24044 1623 

.. 1398ارديبهشت   47892 8493 7010 4506 2016 24289 1578 

.......... 1398خرداد   47286 7475 5963 5017 2401 24865 1558 

 

 1398بهار : 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

..... 1398فروردين   17965 2977 2484 2079 851 8639 935 

.. 1398ارديبهشت   17727 3001 2509 1952 884 8476 905 

.......... 1398خرداد   17455 2770 2241 2054 918 8547 925 

 

 1398بهار : و بزغاله بر حسب سن و جنس رهبتعداد  -3

 ماه

 بزغاله بره

 كل

 )هزار رأس(

 زنده

 )هزار رأس(

زايیمرده  

 )درصد(

 كل

 )هزار رأس(

 زنده

 )هزار رأس(

زايیمرده  

 )درصد(

..... 1398فروردين   2412 2204 9 1173 1004 14 

.. 1398ارديبهشت   1726 1588 8 807 687 15 

.......... 1398خرداد   682 612 10 365 305 16 

 


