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 ايران هاي نشريات مركز آمارنشانه 

 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 **

 حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست. دليلبه 

  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  اصلي زير بخش دامداري است. پرورش دات سنگين )گاو، گاوميش و شتر( يكي از دو فعاليت

توسط شده عرضه وزن گوشت قرمز  بيش از نيمي ازو  هاي كشوردات درصد كل شير توليدي 90 حدود شود، گاو و گوساله است كهمي

اجراي هانه تعداد و توليدات دات سنگين در زمستان سال قبل، به دنبال اجراي طرح آمارگيري ما .دهدرا به خود اختصاص مي هاي داتكشتارگاه

 در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفت. 1399به صورت فصلي از ابتداي سال طرح آمارگيري اين 

به تفكيک سن و جنس  ( هر فصلماهِ زمان مرجع آخرين) در روز آمارگيري گاو و گوسالهدر اين طرح آمارگيري اطالعات مربوط به تعداد 

بردار داراي فعاليت پرورش گاو و بهره 4000از بيش از  ،آمارگيري فصلو مقدار توليد شير در  شده پروار، تعداد دات دنيا آمدهبه زنده و تعداد دات

هاي و نتايج با روش شداند، پرسيده گيري انتخاب شدههاي نمونهو با روش 1393كه با استفاده از چارچوب سرشماري عمومي كشاورزيگوساله 

 است. 1399 پاييزدر  طرحاجراي نشريه حاضر، حاوي اطالعات حاصل از  آماري به سطح كل جامعه تعميم داده شد.

هاي ها و نهادهردههاي تخصصي بخش دات، اطالعات ارزشمندي براي متوليان تنظيم بازار فرآوريزيبرنامهاز اين اطالعات عالوه بر كمک به 

 شود.و محققان فراهم ميمرتبط با اين نوع دات 

ز نظرات آنان گيري اريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد است كه اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

 هاي مؤثرتري بردارد.در تهيه و ارائه اطالعات دقيق و بهنگات آماري مورد نياز گات

 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

دات، طرح آمارگيري و مقدار توليدات اين نوع  گاو و گوسالهتعداد آخرين وضعيت ريزان بخش دات از نيازهاي آماري برنامه تأمينمنظور به

استان كشور اجرا  31در  1399 ماه آذر 30لغايت  15از تاريخ  )گاو و گوساله( نگيندات ستعداد و توليدات  فصليگيري اي اندازهنمونه

 پروار، تعداد دات دنيا آمدهبهزنده تعداد دات »و « تعداد دات در روز آمارگيري به تفكيک سن و جنس»اطالعاتي در مورد  ،شد. در اين طرح

به شيوه اند هاي آماري، انتخاب شدهبردار نمونه در كشور كه با روشبهره 4000بيش از  از« پاييزفصل و مقدار توليد شير در  شده

 شد.تعميم داده كل جامعه به  ،آماري هايشيوهبا اطالعات آن آوري شد و جمع تلفنيآمارگيري 

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

اي از نتايج طرح، 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 آماريجدولنكات مورد توجه در 

ها به دقت توجه شود. متن 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 زيرنويسميو تبيين 

 تعاريف و توضيحات اين نشريه توجه شود.

ها رستونشود. ستون شرح و سطور 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

 

 :توضيح مهم

( و كسب اطالعات جديد و به روز از فعاليت 1399لغايت شهريور  1398 دي) سنگيناجراي طرح آمارگيري دات  ماه از 9پس از گذشت 

( حاصررل شررد، روش محاسرربه  1399هاي كشررور )مهر و آبان سررال دامداري كشررور كه از اجراي طرح آمارگيري تفصرريلي از دامداري

بر اسراس بازنگري اناات شرده     ،اين فصرل  از مورد بازنگري قرار گرفت و لذا اطالعاتسرنگين، بررسري و   برآوردهاي طرح آمارگيري دات 

 .خواهد شدارائه  برآورد و
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 مشخصات كلی طرح

 سابقه طرح

 .شداجرا  1399صورت فصلي در بهار و پس از آن به ماهانهصورت به 1398سال  فصل زمستاناين طرح آمارگيري براي نخستين بار در 

 هدف كلی

 .بود 1399 پاييزفصل در  سنگين )گاو و گوساله(دات  توليداتهدف كلي از اجراي اين طرح، برآورد تعداد و ميزان 

 هدف جامعه

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

 .گاو و گوساله بودند پرورش فعاليت داراي آمارگيري روز دراست كه  مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و

 جامعه آمارگيري

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

 سرشماري اطالعات بر بنا كه است مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره، ساكن خانوارهاي معمولي به متعلق

 .اندبودهرأس گاو و گوساله  5 حداقل داراي ،1393كشاورزي  عمومي

 واحد آماري

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

گاو و  پرورش داراي فعاليت آمارگيري روز در كهاست  مؤسسات عمومي و رسمي هايشركت و غيرساكن بردارانبهره، ساكن معمولي

 .بودند گوساله

 زمان آماري

 .استبوده  1399 پاييزفصل  ساير اطالعات، براي وآمارگيري  روز ،براي متغيرهاي مربوط به تعداد دات آماري زمان

 زمان آمارگيري

 .استبوده  1399سال  آذر 30لغايت  15، زمان آمارگيري اين طرح
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 آوري اطالعاتروش جمع

بردار نمونه اصلي، بهره امكان تكميل پرسشنامه برايآوري شد. در صورت عدت از طريق آمارگيري تلفني جمع برداران نمونهبهره اطالعات

 تكميل شد. واحدهاي نمونه جايگزينپرسشنامه براي 

 سطح  ارائه برآوردها

 شده است. ارائه كشور كل سطح در برآوردها

 گيري قابل پذيرشخطاي نمونه

 .استبيني شده درصد پيش 5 حداكثر ،«تعداد دات»ورد پذيرش براي متغير گيري محداكثر خطاي نمونه
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 تعاریف و مفاهیم

 برداري كشاورزيبهره

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

 

 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  آمارگيريفصل متولد شده در  گوساله

 

 پرواريدام 

 .شوددامي است كه در هر سن و جنس، به منظور افزايش وزن، تحت برنامه معيني، براي مدتي نگهداري ميدات پرواري، 
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 هاخالصه یافته

 گاو و گوسالهتعداد 

گاو و گوساله دهد كه تعداد نشان مي 1399 پاييزدر  ،سنگين )گاو و گوساله(دات  تعداد و توليدات فصليگيري آمارگيري اندازه طرح نتايج

 .ميليون رأس بوده است 41/5 پايان اين فصل،در  ورهاي كشموجود در دامداري

  )ميليون رأس( هاي كشورتغييرات تعداد گاو و گوساله در دامداري -1نمودار 

 

 گاو و گوساله اصيل، آميخته و بومیتعداد 

ميليون رأس گاو و  85/1ميليون رأس گاو و گوساله آميخته و  31/2ميليون رأس گاو و گوساله اصيل،  25/1، تعداد 1399 پاييزدر 

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

 1399 پاييز –تركيب انواع نژادهاي گاو و گوساله  -2نمودار 

 
  

5/41
4/854/924/80

4/23

93پاييز 98زمستان 99بهار 99تابستان 99پاييز 

اصيل

23/2%

آميخته

42/7%

بومی

34/1%
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 دنيا آمدهزنده به گوسالهتعداد 

 .دهنده دات كشور متولد شدهاي پرورشبرداريدر بهره گوسالهرأس  هزار 362تعداد  ،1399 پاييزدر 

 شده  پرواردام تعداد 

  ه است.شد پروارهاي كشور دامداري در گاو و گوسالهرأس  هزار 458تعداد  ،1399 پاييزدر 

 مقدار توليد شير

 ه است.برآورد شد تن ميليون 7/1 نزديک به 1399 پاييزدر گاو مقدار توليد شير 
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 های آماریجدول

 )هزار رأس( 1399 پاييزتا  1398زمستان  –گاو و گوساله تعداد  – 1جدول 

 جمع شرح
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 122 1985 411 677 779 812 4786 ............................ 1398زمستان 

 139 2067 421 686 774 832 4919 ..................................... 1399بهار 

 126 2049 373 661 778 864 4851 ............................ 1399 تابستان

 160 2361 482 746 783 882 5415 .................................. 1399 پاييز

 )هزار رأس( 1399تا پاييز  1398زمستان  –تعداد گاو و گوساله اصيل  – 2جدول 

 جمع شرح
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 18 592 116 247 211 252 1435 ............................ 1398زمستان 

 16 628 126 242 205 248 1466 ..................................... 1399بهار 

 23 632 118 233 208 265 1480 ............................ 1399 تابستان

 16 541 105 195 177 221 1254 .................................. 1399 پاييز

 )هزار رأس( 1399 پاييزتا  1398زمستان  –تعداد گاو و گوساله آميخته  – 3جدول 

 جمع شرح
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 56 760 189 254 335 312 1906 ............................ 1398زمستان 

 70 790 192 262 343 316 1972 ..................................... 1399بهار 

 57 782 160 248 353 331 1932 ............................ 1399 تابستان

 81 953 249 295 381 355 2314 .................................. 1399 پاييز
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 )هزار رأس( 1399 پاييزتا  1398زمستان  – بومیتعداد گاو و گوساله  – 4جدول 

 جمع شرح
 تر از دو سالبيش از يک سال تا دو سال از بدو تولد تا يک سال

 نر ماده نر ماده نر ماده

 48 634 105 177 232 248 1445 ............................ 1398زمستان 

 52 649 103 182 225 269 1481 ..................................... 1399بهار 

 45 634 96 180 216 268 1439 ............................ 1399 تابستان

 62 867 128 257 226 307 1846 .................................. 1399 پاييز

 1399 پاييزتا  1398زمستان  – و مقدار توليد شير شده پرواردنيا آمده، تعداد دام تعداد گوساله زنده به –5جدول 

 شرح
 دنيا آمدهگوساله زنده به

 )هزار رأس(

 شده پرواردام 

 )هزار رأس(

 شير

 )هزار تن(

 2027 385 535 ............................ 1398زمستان 

 1851 353 393 ..................................... 1399بهار 

 1887 355 299 ............................ 1399 تابستان

 1700 458 362 .................................. 1399 پاييز

 

 


