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نتايج فصل زمستان 1397
طرح آمارگیري اندازهگیري تغییرات ماهانه تعداد دام سبک



نشانههاي نشريات مركز آمار ايران

-

آمار گردآوري نشده است.
آمار در دسترس نيست.
ذاتاً يا عمالً وجود ندارد.
جمع و محاسبه غير ممكن يا بيمعني است.
رقم كمتر از نصف واحد است.
رقم (نسبت) ناچيز و قابل صرفنظركردن است.

000

×
××
//

*

رقم غير قطعي است.

**

رقم جنبه تخميني دارد.



بهدليل حفظ محرمانگي ،رقم قابل انتشار نيست.

اختالف در سرجمع ها به علت سرراست كردن ارقاا اسات .محاسابه نسابتهاا و اااخ هاا قبال از
سرراست كردن ارقا صورت گرفته است.

پيشگفتار
با توجه به ويژگي هاي دا سبک ،جمعيت اين نوع دا در طول سال همواره در حال تغيير است ،بهنحويكه با افزايش زايش در فصلهاي پااييز
و زمستان ،جمعيت افزايش مييابد و در فصلهاي بهار و تابستان ،با كاهش زايش و همچنين خروج دا هاي پرواري از بهرهبرداريهاا ،جمعيات
كاهش مييابد .با هدف اندازهگيري اين تغييرات ،مطالعه به منظور تهيه طرح اندازه گيري تغييرات دا سبک به صورت ماهانه از سال  1396در
دستور كار قرار گرفت و پس از تهيه و تدوين مستندات موضوعي و فني و تهيه نر افزارهاي مرتبط ،اجراي طرح آمارگيري اندازهگيري تغييرات
ماهانه تعداد دا سبک از مهر سال  1397در كل كشور اروع اد و به صورت ماهانه در حال اجرا است.
در اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به تعداد دا سبک در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس و تعداد دا بهدنيا آماده باه تفكياک
كل و زنده در هر ماه ،از بيش از  3000بهره بردار داراي دا سبک كه با استفاده از چارچوب سراماري عمومي كشاورزي 1393و باا رو هااي
نمونهگيري انتخاب ادهاند ،پرسيده اده و نتايج آن در قالب گزاراات ماهانه ،نشريات فصلي و نشريه ساالنه ارائه مياود.
از اين اطالعات عالوه بر كمک به برنامهريزي هاي تخصصي بخش دا  ،اطالعات ارزامندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوردههاي مرتبط با
دا سبک و محققان فراهم مياود  .همچنين امكان تهيه سري زماني از تعداد انواع دا سبک (حاصل از نتايج طرحهاي آمارگيري داماداري) و
پيشبيني تعداد دا سبک در ماههاي مختلف سال فراهم خواهد اد.
اميد است كه اطالعات ارائه اده مورد استفاده تصميمگيران ،برنامه ريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيري از نظرات آناان
در تهيه و ارائه اطالعات دقيق و بهنگا آماري مورد نياز گا هاي مؤثرتري بردارد.
اايان ذكر است اطالعات اين نشريه از طريق درگاه ملي ايران به آدرس  www.amar.org.irقابل دسترسي ميبااد.
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مقدمه
بهمنظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهريزان بخش دا از روند تغييرات ماهانه تعداد دا سبک و زايش آنها ،طارح آماارگيري نموناهاي
اندازهگيري تغييرات ماهانه تعداد دا سبک از مهر  1397الي اهريور ماه  1398در  31استان كشور در حال اجرا است .در اين طرح كاه باراي
اجراي آن به  3123بهرهبردار نمونه در كشور كه با رو هاي آماري ،انتخاب ادهاند به رو تركيباي (حواوري در مااه اول اجارا و تلفناي در
ماه هاي بعد) مراجعه اده و اطالعاتي در مورد «تعداد دا در روز آمارگيري در هفته مرجع هر مااه باه تفكياک سان و جانس» و «تعاداد دا
بهدنيا آمده به تفكيک كل و زنده» جمعآوري اده و با رو هاي آماري به سطح جامعه (كل كشور) تعميم داده مياود.
استفاده از اطالعات ارائه اده مستلز آانايي با مفاهيم ،اصطالحات فني و رو هاي اجرايي بهكار رفته در اين طرح آمارگيري اسات كاه
ممكن است با بردااتهاي موجود در اذهان عمومي متفاوت بااد .بهمنظور ممانعت از بردااتهاي سليقهاي از نتايج طارح ،مطالعاه تعااريف و
مفاهيم بهكار رفته در اين طرح به كاربران محتر توصيه مياود.
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راهنماي كاربران

نكات مورد توجه در جدولهاي آماري
هر جدول آماري از عنوان ،سرستونها ،ستون ارح و متن جدول تشكيل اده است كه بايد به مندرجات آنها به دقت توجه اود .متن جادول
اامل اعدادي است كه اطالعات آماري را تشكيل ميدهند و بهوسيله مندرجات سه قسامت (عناوان ،سرساتون و اارح) قابال درو و تبياين
ميبااد .در برخي موارد مطالب مندرج در سه قسمت نا برده اده براي درو اطالعات متن كاافي نيسات و باياد باه زيرناويسهاا ،تعااريف و
توضيحات اين نشريه توجه اود.
در عنوان جدول معموالً زمان آماري و ماهيت يا موضوع اعداد متن جدول بهطور كلي توضيح داده ميااود .ساتون اارح و سرساتونهاا
بهطور دقيق ماهيت و مفهو اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخ ميكند.
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مشخصات كلي طرح
سابقه طرح
اين طرح آمارگيري براي نخستين بار در نيمه دو سال  1397و نيمه اول سال  1398بهصورت ماهانه اجرا مياود.
هدف كلی
هدف كلي از اجراي اين طرح ،برآورد تعداد و ميزان تغييرات تعداد دا سبک در ماههاي مختلف سال است.
جامعه هدف
جامعه هدف طرح ،كليه بهرهبرداري هاي كشاورزي در نقاط اهري يا روستايي كشور (خانوارهاي معمولي ساكن ،خانوارهاي معمولي غير ساكن،
بهرهبرداران غير ساكن و اركتهاي رسمي و مؤسسات عمومي) در سالهاي  1397و  1398است كه در روز آمارگيري داراي فعاليات پارور
دا سبک (گوسفند و بز) هستند.
جامعه آمارگيري
جامعه آمارگيري اين طرح اامل تما بهرهبرداري هاي كشاورزي داراي فعاليت پرور دا سبک در نقاط اهري و روستايي كشور (متعلاق باه
خانوارهاي معمولي ساكن ،بهرهبرداران غيرساكن و اركتهااي رسامي و مؤسساات عماومي) در ساالهااي  1397و  1398اسات كاه در روز
آمارگيري حداقل داراي  30دا سبک بااند.

واحد آماري
واحد آماري اين طرح ،يک بهره برداري كشاورزي داراي فعاليت پرور دا سبک در نقاط اهري ياا روساتايي كشاور (متعلاق باه خانوارهااي
معمولي ساكن ،بهره برداران غيرساكن و اركتهاي رسمي و مؤسسات عمومي) در سال هاي  1397و  1398است كه در روز آمارگيري حداقل
داراي  30دا سبک بااند.
زمان آماري
زمان آماري براي دادههاي اين طرح ،روز و ماه آمارگيري است.
زمان آمارگيري
زمان آمارگيري اين طرح ،سالهاي  1397و  1398است .اين طرح طي  12مااه اجارا خواهاد ااد و در آن اطالعاات روز آماارگيري در هفتاه
مرجع ،بهارح جدول ذيل گردآوري خواهد اد.
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ماه

هفته مرجع

روش جمعآوري اطالعات

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مهر 1397

1397/07/21

1397/07/30

مراجعه حووري

آبان 1397

1397/08/26

1397/08/30

آمارگيري تلفني

آذر 1397

1397/09/24

1397/09/28

آمارگيري تلفني

دي 1397

1397/10/22

1397/10/26

آمارگيري تلفني

بهمن 1397

1397/11/23

1397/11/29

آمارگيري تلفني

اسفند 1397

1397/12/18

1397/12/22

آمارگيري تلفني

فروردين 1398

1398/01/24

1398/01/28

آمارگيري تلفني

ارديبهشت 1398

1398/02/21

1398/02/25

آمارگيري تلفني

خرداد 1398

1398/03/25

1398/03/29

آمارگيري تلفني

تير 1398

1398/04/22

1398/04/26

آمارگيري تلفني

مرداد 1398

1398/05/26

1398/05/31

آمارگيري تلفني

اهريور 1398

1398/06/23

1398/06/27

آمارگيري تلفني

روش جمعآوري اطالعات
دادهها براي ماه مهر سال  1397از طريق مصاحبه حووري با بهره بردار نمونه و يا يكي از اعواي خانوار بهرهباردار صاورت مايگيارد .در سااير
ماهها ،اطالعات از طريق مصاحبه تلفني (آمارگيري تلفني) جمعآوري مياود .در صورت عد همكاري بهرهبردار نمونه اصلي اقدامات فوق براي
واحدهاي نمونه جايگزين انجا خواهد اد.
سطح برآورد و ارائه اطالعات
نتايج اين طرح به صورت ماهانه در سطح كشور برآورد و منتشر مياود.
پارامترهاي مورد نظر
پارامترهاي اصلي مورد نظر طرح به ارح زير است:


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



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



برآورد تعداد زايش «بره» در كشور در ماههاي مختلف سال.



برآورد تعداد زايش «بزغاله» در كشور در ماههاي مختلف سال.

خطاي نمونهگيري قابل پذيرش
حداكثر خطاي نمونهگيري مورد پذير

براي متغير تعداد دا سبک 10 ،درصد ميبااد.

نتايج آمارگيري اندازهگيري تغييرات ماهانه تعداد دام سبک ( 1397-98زمستان )1397

تعاريف و مفاهیم
بهرهبرداري كشاورزي
يک واحد توليدي اقتصادي كشاورزي است كه تحت مديريت واحدي قرار دارد.
بهرهبرداري پرورش دهنده دام سبک
يک بهرهبرداري كشاورزي است كه به پرور

دا سبک در روز آمارگيري ميپردازد.

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
هفته چهار هر ماه است كه اطالعات بهرهبرداران نمونه در آن زمان جمعآوري مياود.
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خالصه يافتهها
تعداد گوسفند و بره موجود در دامداريهاي كشور
بر اساس نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري ،تعداد گوسفند و بره موجاود در داماداريهااي كشاور در دي ،بهمان و اسافند مااه ساال 1397
بهترتيب  45990 ،42366و  48502هزار رأس برآورد اده است.
تعداد گوسفند و بره موجود در دامداريهاي كشور – زمستان ( 1397هزار رأس)
48502

50000

45990
42366

45000
40000
35000
30000
25000
20000

اسفند

بهمن

دي

تعداد بز و بزغاله موجود در دامداريهاي كشور
تعداد بز و بزغاله موجود در دامداريهاي كشور در دي ،بهمن و اسفند ماه سال  1397بهترتيب  16745 ،15693و  18057هازار رأس بارآورد
اده است.
تعداد بز و بزغاله موجود در دامداريهاي كشور – زمستان ( 1397هزار رأس)
20000

18057
16745

18000

15693

16000
14000
12000
10000

اسفند

بهمن

دي
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تعداد بره و بزغاله زنده بهدنيا آمده در دامداريهاي كشور
بر اساس نتايج اين طرح ،تعداد بره زنده به دنيا آمده در دامداريهاي كشور در دي ،بهمن و اسفند ماه ساال  1397باهترتياب  5146 ،3433و
 3070هزار رأس و تعداد بزغاله زنده به دنيا آمده در همين ماهها ،بهترتيب  1494 ،970و  1357هزار رأس برآورد اده است.
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جدولهاي آماري
 -1تعداد گوسفند و بره بر حسب سن و جنس :زمستان 1397

ماه

جمع

از بدو تولد تا  5ماه

از  6ماه تا  12ماه

بيشتر از يک سال

نر

نر

نر

ماده

ماده

ماده

دي ................. 1397

42336

5731

4974

5116

1429

23423

1692

بهمن ............. 1397

45990

7709

6838

4770

1320

23620

1732

اسفند ........... 1397

48502

8751

7524

4936

1614

24044

1632

 -2تعداد بز و بزغاله بر حسب سن و جنس :زمستان 1397

ماه

جمع

از بدو تولد تا  5ماه

از  6ماه تا  12ماه

بيشتر از يک سال

نر

نر

نر

ماده

ماده

ماده

دي ................. 1397

15693

1999

1538

2122

642

8528

865

بهمن ............. 1397

16745

2527

2093

2055

643

8498

928

اسفند ........... 1397

18057

2910

2472

2224

791

8703

957

 -3تعداد بره و بزغاله بر حسب سن و جنس :زمستان 1397
بره
ماه

بزغاله

كل

زنده

مردهزايی

كل

زنده

مردهزايی

(هزار رأس)

(هزار رأس)

(درصد)

(هزار رأس)

(هزار رأس)

(درصد)

دي ................. 1397

3674

3433

7

1055

970

8

بهمن ............. 1397

5429

5146

5

1617

1494

8

اسفند ........... 1397

3316

3070

7

1491

1357
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