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 مقدمه

در بار  اولين براي ملي در سطح كشاورزي آمارگيري

 با روش ،آمار عمومي وقت اداره ، توسط1339سال 

 چند آمارگيري از انجام شد. پـس انجـام گيرينمونه

منتشر  آن 1351و 1350 هايسال نتايج كه اينمونه

 كشاورزي سرشماري ، اولين1352شد، درسال

اجـرا در  مرحلـه به توسط مركز آمار ايران ايي،روست

 تمامي به مراجعه از طريق سرشماري آمـد. در اين

 مورد نظر در سطح كشور، اطالعات نقاط روستايي

 هاييت، فعالطرح شد. در اين آوريجمع آبادي

در  كه عشايـري و خانوارهاي نقاط شهري كشاورزي

 مسكوني كشـــور محل اط روستايياز نق يك هيچ

 حاصل آماري چارچوب نداشتند، منظور نشد. براساس

 كشاورزي آمارگيري ، طرحذكورم از سرشماري

 لغايت 1356و  1354، 1353 هايدر سال روستايي

توسط مركز  1366و  1361 هايسالو نيز در  1359

 آن منتشر شد. اجرا و نتايج آمار ايران

 طرح اجراي ضمن ، جهاد سازندگي1360در سال     

 اطالعات مشابه ، اطالعاتيروستايي تهيه شناسنامه

 1352 سال كشاورزي سرشماري از اجراي حاصل

 كرد. گردآوري ،مركز آمار ايران

 كشاورزي عمومي سرشماري ، اولين1367 سال در    

و  نقاط شهري ، در سطحمركز آمار ايران توسط 

 مد. در اينآاجـرا در مرحله بهكشور  روستايي

 مربوط به كشاورزي هايبرداري، تمامي بهرهسرشماري

 ساكن خانوارهاي به مراجعه ، از طريقحقيقي اشخاص

 و غيرساكن خانوارهاي و نيز و شهري ييروستا نقاط

 از طريق ،حقوقي اشخاص مربوط به هايبرداريبهره

 هايفعاليت انجام محل هايمكان تمام شناسايي

 قرار گرفت. با استفـاده ها مورد آمارگيريآن كشاورزي

 آمارگيري طرح ، اولينسرشماري اين از چارچوب

، توسط مركز آمار 1371 سال در رزيكشاو اينمونه

 عتزرا ، فقط فعاليتطرح شد. در اين انجام ايران

و  قرار گرفت پوشش تحت ،زراعي هايبرداريبهره

توليد  و هزينه توليدات توليد، ارزش مربوط به اطالعات

 1370 سال و... براي زراعي عمده محصوالت

 شد. آوريجمع

 كشاورزيعمومي سرشماري ، دومين1372 در سال

 ر اينمد. دآ اجرا در به كشور توسط مركز آمار ايران

 كه شهري هاييا حوزهاز شهرها  برخي سرشماري

 1367 سرشماري بردار آن در زمانتعداد خانوار بهره

ست. ا قرار نگرفته نبوده، مورد سرشماري توجه قابل

 ،شده انجام محاسبات طبق از جامعه، بخش اين همـس

 5/2بردار، بهره تعداد خانوارهـايدرصد  7/1 معادل

 باغ درصد مساحت 2/3، زيركشت زراعي درصد اراضي

 كشور در سال هايدرصد تعداد دام 3/1و  و قلمستان

 .است بوده 1367

مومي كشاورزي ، سومين سرشماري ع1382در سال   

كشور توسط مركز آمار ايران و با مشاركت وزارت جهاد 

كشاورزي اجرا گرديد. در اين سرشماري، براي 

برداران كشاورزي، تمام نقاط كشور به ايي بهرهشناس

شهر تحت عنوان شهرهاي منتخب،  108استثناي 

 برداري شد. فهرست

برداران كشاورزي شهرهاي منتخب، در فهرست بهره
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با استفاده از اطالعات موجود در وزارت  1381 سال

جهاد كشاورزي و تحقيقات محلي، در قالب طرح 

شاورزي شهرهاي منتخب« برداران ك»سرشماري بهره

 تهيه شد.

با استفاده از چارچوب آماري  1384در سال      

، طرح 1382سرشماري عمومي كشـاورزي سال 

مركز آمار  هاي كشـور تـوسطآمـارگيري از دامـداري

هاد ايران و با مشاركت معاونت امور دام وزارت ج

 گرديد.كشاورزي براي اولين بار اجرا 

 هايآمارگاوداري ،بار اولين يبرا 1369 در سال

كه در اين شد  گردآوري صنعتي توسط مركز آمار ايران

هاي صنعتي منتج از طرح از فهرست گاوداري

استفاده گرديد.  1367سرشماري عمومي كشاورزي 

 دربه صورت سرشماري و  1373 سال در ذكور،م طرح

توسط مركز آمار  1386و  1379 ،1375هاي سال

كشاورزي  توسط وزارت جهاد 1383و در سال ايران، 

 .است شدهن ارائه اي انجام و نتايج آنمونه صورت به

دفتر آمار  وسيله به 1346 تا سال آمار كشتار دام،   

 تا سال 1347 . از ساليافتانتشار مي دارايي وزارت

، توسط مركز و انتشار آمار كشتار دام گردآوري 1375

 ها و براساسبا شهرداري مكاتبه از طريق رانآمار اي

 داراي كـه هايـييشهردار ماهانـه هايگزارش

، 1376 شده است. از سال هستنـد، انجام كشتارگـاه

ها و با كشتارگاه از طريق ذكورم اطالعات آوريجمع

ها كشور و شهرداري دامپزشكي سازمان همكاري

 گيرد.مي صورت

 را براي مرغداري سساتؤاز م آمارگيري هايطرح   

 1365و  1364 هايدر سال ايرانمركز آمار  ،بار اولين

هاي اخير با توجه به تنوع اجرا نموده است. در سال

هاي فعاليت در صنعت مرغداري، براي هريك از فعاليت

مرغ مادر و همچنين  و پرورش مرغ تخمگذار و پولت

راي سرشماري كرده و براي ام به اجكشي، اقدجوجه

گـوشتي، آمارگيري نمـونـه اي  فعاليت پـرورش مـرغ

 به عمل آورده است. 

 ، شاملفصل اين در مندرج آماري اطالعات      

ر، طيو و ، دامباغداري و در زمينه زراعت آمارهايي

باشد. مي تعاوني هايو شركت ، شيالتجنگلداري

افزوده  ارزش به جدول يك، فصل ايانضمناً در پ

 و «، شكار و جنگلداريكشاورزي» هايفعاليت

 .است يافته اختصاص «ماهيگيري»

 

 تعاريف و مفاهيم

شامل  ياقتصاد يديواحد تولبرداري كشاورزي: بهره

 ييايدر محدوده جغراف يكشاورز تيچند فعال اي كي

واحد  تيريشهر( است كه تحت مد اي يمشخص )آباد

  ( قرار دارد.يحقوق ،يقي)حق

 يبردارساالنه با هدف بهرهگياهان كشت  زراعت:

پوشش موقت  ريز ايباز  ياست كه در فضا ياقتصاد

درختان باغ  نيب اي يزراع نيزم يرو ك،يپالست مثل

  .شوديانجام م

هايي كه در روز آمارگيري برداريبهـــرهباغداري:  

 قلمستان دارند. متر مربع باغ و 200حداقل 

شامل گاو و گوساله، گاوميش و بچه  :سنگيندام 

 ها است.سميگاوميش و شتر و بچه شتر و تك

برداري بهره :سنگينپرورش دام بردار بهره

س قل يك راكشاورزي كه در روز آمارگيري داراي حدا
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 دام سنگين باشد.

 شامل گوسفند، بره، بز و بزغاله است.دام سبک: 

برداري كشاورزي بهره :سبکپرورش دام بردار بهره

كه در روز آمارگيري داراي حداقل دو راس دام سبك 

 باشد.

شود و مركزي كه در آن دام عرضه مي :دام عرضه مركز

پرندگان شامل ميادين دام و ساير مراكز عرضه )مخصوص 

 .زينتي يا ماهيان زينتي( است

نوع مركزي كه يك : هاي خام دامیمركز عرضه فرآورده

كنند و هاي خام دامي را عرضه ميي از فرآوردهيا انواع

شامل مراكز اختصاصي عرضه گوشت و آاليش دام، گوشت 

هاي آبزيان )به و آاليش طيور، گوشت و ساير فرآورده

 فروشي( و نيز ساير مراكز عرضه فروشي يا خردهصورت عمده

هاي روشگاهها، فمواد غذايي شامل )مانند سوپرماركت

 .ها و ...( استپر پروتئينياي، سونجيرهز

 

به مراكزي گفته  :طيور هاي خامفراورده عرضه مركز

هاي گوشت مرغ و آاليش خوراكي مرغ شود كه فراوردهمي

 نمايند.را عرضه مي

به مراكزي گفته  :آبزيان هاي خامفراورده عرضه مركز

 شود.عرضه ميهاي گوشت آبزيان شود كه فراوردهمي

 مـراكزي منظور :هاي خامفراورده عرضه كزمرا ساير

 سوپر اي،زنجيره هايفروشگاه ها،سوپر ماركت مـانند

 باشند.و... مي هاپروتئيني

مرغي است كه از پرورش گوشتی )نيمچه گوشتی(:  مرغ

جوجه يك روزه گوشتي، در يك بازه زماني  مشخص به 

 شود.ميمنظور توليد گوشت حاصل 

هايي كه از قرار به جوجه: مرغ گوشتیروزه جوجه يک

هاي گرفتن تخم نطفه دار مرغ مادرگوشتي در ماشين

شود، مخصوص جوجه كشي و طي زمان معين حاصل مي

 .شودجوجه يكروزه مرغ گوشتي گفته مي

 يك مرغداري نوع اين: مرغداري پرورش مرغ تخمگذار

 ادهاياز نژ هاييگله آن دراست كه  كشاورزي توليدي واحد

 خوراكي توليد تخم مرغ تخمگذار به منظور رغم شده حاصال

 شود.ميداده  و پرورش نگهداري

مرغي است كه از پرورش پولت تخمگذار،  تخمگذار: مرغ

مرغ خوراكي نگهداري حاصل و به منظور توليد تخم

  شود.مي

هايي كه از قرار جوجهبه : روزه مرغ تخمگذارجوجه يک

هاي در ماشينم نطفه دار مرغ مادر تخم گذار گرفتن تخ

مخصوص جوجه كشي و طي زمان معين پس از تعيين 

شود، جوجه ها حاصل ميجنسيت و حذف جوجه خروس

 .شوديكروزه مرغ تخم گذار گفته مي

يك واحد توليدي مرغداري پرورش مرغ گوشتی: 

كروزه مرغ گوشتي به كشاورزي است كه در آن جوجه ي

مدت معيني، د مرغ گوشتي )نيمچه گوشتي( به منظور تولي

 شود.نگهداري و پرورش داده مي

پوسته  توليد شده بدون هايمرغتخم  بهمرغ لنبه: تخم 

 شود.يمرغ لنبه گفته ماصطالحاً تخم  آهكي سخت

بـراي توليد  دار آننطفه از تخم كه است مرغي مادر: مرغ

وه مرغ و به سه گر استفاده شده روزهجوجه يك

مرغ مادر بومي تقسيم مادرگوشتي، مرغ مادر تخمگذار و 

 شوند.مي

شامل مرغ گوشتي، مرغ تخمگذار،  ماكيان )طيور(:

شترمرغ، كبك، مرغ بومي، بلدرچين، قرقاول، بوقلمون، 

 ، تيهو، مرغ شاخدار و هوبره است.درّاجاردک، غاز، 

است  يدائم ايه ساالنگياهان كشت انواع  اي:شت گلخانهك

. شوديانجام م ياقتصاد يبردارهدف بهره ها باكه در گلخانه

پوشش موقت مانند كشت  ريز يكشت محصوالت كشاورز
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 .شوديمحسوب نم ياكشت گلخانه ك،يپالست ريز

هايي كه به منظور مجموعه فعاليتپرورش زنبور عسل: 

كه، برداري از زنبور عسل و توليدات آن نظير عسل، ملبهره

وم كه شود. گرده و بره مموم، ژل رويال و زهر انجام مي

شود، ساير توليدات اين آوري ميتوسط زنبور عسل جمع

 فعاليت است.

مجموعه عملياتي  داري(:)نوغان پرورش كـرم ابـريشم

تخم پروانه ) نوغانكه با هدف توليد ابريشم، پيله يا تخم 

 شود.انجام مي (كرم ابريشم

ماهياني هستند كه از نظر زيستي در  ماهيان گرمابی:

درجه سلسيوس رشد و نمو  14-35هاي با دماي آب

هاي مصنوعي هايي از اين ماهيان در محيطكنند. گونهمي

بندان، آب پشت سدها و استخرها پرورش داده نظير آب

 ر )آمور و فيتوفاگ(. شوند. مانند خانواده كپومي

 ياني هستند كه از نظر زيستي درماه ماهيان سردابی:

كنند درجه سلسيوس رشد و نمو مي 6-19هاي با دماي آب

هاي مصنوعي نظير هايي از اين ماهيان در محيطگونه

شوند مانند استخر و سدهاي ساخته شده پرورش داده مي

 كمان. آالي رنگينقزل

شناور اعم از قايق، لنج و كشتي كه هر  شناور صيادي:

فعاليت  برايصيادي داشته و با اخذ مجوزهاي الزم  كاربري

 گيرد.صيادي تجهيز و مورد استفاده قرار مي

كه به  يحقوق اي يقيحق يشخص بردار كشاورزي:بهره

 يبردارامور بهره تيريمد ،گرانيبا مشاركت د اي ييتنها

آن را به عهده داشته  يو اقتصاد يفن تيو مسئول يكشاورز

  .است ميآن سه انيز در سود و مايو مستق

 هايزمين از بخشي(: زراعی اراضی ی )زراع يهانيزم

 و آبي از اعم) ساالنه گياهان كشت براي كه است كشاورزي

 به است ممكن زراعي زمين در. است يافته اختصاص( ديم

 .باشد نشده گياهي كاشته ديگر، علل يا كشت تناوب دليل

 هاينيزم آبی(: )اراضی زراعی زراعـی آبـیهاي زمين

 قيزراعت در آن، از طر يبرا ازياست كه آب مورد ن يزراع

  .شوديتامين م ياريآب

 هاينيزم(: اراضی زراعی ديمهاي زراعی ديم )زمين

از  صرفا زراعت در آن يبرا ازياست كه آب مورد ن يزراع

  .شوديتامين م ينزوالت آسمان قيطر

منظور توليد  به هك است زميني مساحت :زيركشت سطح

 باشد. رفته زير كشت زراعي مورد نظر در سال محصول

 ورماهياول مهرماه هر سال لغايت پايان شهر سال زراعی:

 .سال بعد است

گياهان )مـحصوالت ساالنه(:  گياهـان ساالنـه

ها آن شيدارند، دوره رو يكه معموال ساقه علف يكشاورز

دوره بعد دوباره كاشته  ديلتو يسال است و برا كيكمتر از 

كه تا چند سال،  شكريو ن ونجهي رينظگياهاني . شونديم

 يباق نيها پس از برداشت در زمآن ينيزمريقسمت ز

گروه  نيدر ا زين كنديو معموال در سال بعد رشد م مانديم

 .رديگيقرار م

 گياهاناز  يانواعی(: محصوالت دائمگياهان دايمی )

 بار كياست و پس از  يها چوبساقه آن ايهستند كه تنه 

 اتيو فقط عمل مانديم يباق نيسال در زم نيچند ،كاشت

بوته  وه،يمانند درختان م. شوديداشت و برداشت آن تكرار م

 ي.زيو درخت تبر يگل محمد ،يچا

از  ايمجموعه به: مدرن و زهكشی آبياري هايشبكه

و  آب ، انتقالآبگيري تاسيسات شامل ،آبياري تاسيسات

تا  60حدود  با مساحت زراعي و قطعات مزارع به آبرساني

، كنترل تجهيزات هـب مجهز كه شود.اطالق مي تارهك 200

 آب اي،شبكه باشد چنين آب گيريو اندازه ، تحويلتوزيع

 80با حداقل هيدرولوژيكي نـرمال مورد نياز را در شرايط

 .كندمي تامين تضمين،درصد 

اي در سطح يا زير زمين كه براي ذخيره انحراف سازه سد:
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به منظور تامين نيازهاي مختلف از جمله يا تنظيم آب 

شرب، صنعت، كشاورزي، توليد نيرو و كنترل سيالب در 

 شود.مقابل جريان سطحي يا زيرزميني ساخته مي

، مشخص نيدر دوره زما كه است مقدار محصوليتوليد: 

 شود و آمادهمي حاصل ،ينـد توليد در واحد توليديافر طي

مركز  آماري هاي. در طرحاست و مصرف فروش براي عرضه

يا  داشته جنبه رايگان مقدار توليد كه ، آنآمار ايران

واحد  خودمصرفـي باشد و يا به جنسي آن دستمزد بابت

 شود. مي توليد محسوببرسد نيز، جزو  توليدي

 حالت به ، توليد هر محصولكشاورزي در مورد محصوالت   

. در شود، مورد نظر استمي برداشت از مزرعه كهآن متعارف

 دانه لوبيا، وزن ، در مورد انواعشلتوک ، وزنمـورد برنج

خشك،  علوفه و شبدر، وزن ، اسپرس، در مورد يونجهخشك

پوست سبز  بدون محصول ، وزنپسته و د گردو، باداممور در

، سپيـدار و...، د تبـريـزيدر مورو  خشك با پوست ولي

 شود.مي ، توليد محسوباصله بـرحسب درخـت قـطع

برداري كشاورزي كه در آن، فعاليت بهره :صنعتی گاوداري

و  هاي متداولپرورش گاو و گوساله با استفاده از شيوه

پيشرفته علم دامپروري )از نظر نحوه نگهداري، روش تغذيه 

گيرد و داراي ظرفيت حداقل ام ميو اصول بهداشت دام( انج

 بيست راس است.

 به كارگاه يا خارج در داخل كه كاركناني تمامي :شاغالن

 يا بدون با مزد و حقوق ، خواهوقتيا پاره وقتتمام صورت

 فاميلي و كاركنان فعال و شركاي )مالكان مزد و حقوق

 محسوب نند، شاغلككار مي كارگاه براي مزد(، بدون

 شوند.مي

(: ايسرمايه اموال تغييرات )ارزش گذاريسرمايه

 )مجموع ايسرمايه اموال در ارزش ايجاد شده تغييرات

 موالا اساسي و هزينه تعميرات خريد يا تحصيل ارزش

(، ايسرمايه اموال يا انتقال فروش ارزش منهاي ايسرمايه

 گويند. گذاريرا سرمايه معين مانيز دوره طي

، ، وسايـــلآالتماشيــن تمـامي :ايسرمايــه اموال

 انجــام بــراي هستند كــه تجهيزاتــي ابــزار و

 كـار گرفته بـه تيـا ايجاد خدم تـوليـدي هايفعاليت

 سال ها معموال از يكآن شوند و عمر مفيد اقتصاديمي

نيرو، ابزار و  توليد و تجهيزات آالت. ماشيناسـت بيشتر

 نقليه ، وسايلاداري و تجهيــزات كار بادوام، لــوازم وسايل

 آيند.شمار مي به ايسرمايه از اموال هايي، نمونهو ساختمان

حقيقي، با  از اشخاص متشكل شركتي :تعاونی ركتش

 درصد از سرمايه 51 حداقليا  تمام كهاست عضو  7 حداقل

موجود در  مقررات گردد و طبق تامين ااعض وسيله به آن

باشد. يادآور  رسيــده ثبــت ، بهتعاوني بخش قانون

بر  تعاوني ايهاعضاي شركت حداقل از تعيين قبل ،شودمي

 يبا اعضا تعاوني هايركتـش از ، بعضيذكورم قانون اساس

 .است شده تشكيل نفر 7 كمتر از

ـ 1 فصـل» و مفاهيم تعاريف كنيد به رجوعآبريز:  هضحو

 .«هوا و و آب سرزميـن

 رودخانه، كـه هضاز حو نقاطي تمامي آبخيزها: اراضی

 منتهي رودخانه به از آن ،از بارندگي ناشي روان هايآب

 نامند.مي آبخيز رودخانه شود، اراضيمي

هاي احيا و اصالح شامل تمامي فعاليت :آبخيزداري

هاي بيولوژيك، بيومكانيك و مكانيكي است كه به فعاليت

منظور مديريت منابع حوزه آبخيز اعم از طبيعي، كشاورزي، 

بهبود منابع آب و خاک انجام اقتصادي و انساني، براي 

 .شودمي

جاد شده در ارزش افزوده، ارزش اضافي اي ارزش افزوده:

جريان توليد است. تفاوت بين ارزش ستانده و مصرف 

واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص 

گويند. پس از كسر مصرف سرمايه ثابت از ارزش افزوده مي

 آيد.به دست مي صلناخالص، ارزش افزوده خا
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شود كاالها و خدماتي كه توسط كارگاه توليد مي"ستانده:

كاالها و خدمات استفاده شده در فعاليتي  -اسنثناي: الفبه 

كه براي آن كارگاه اختيار تعيين ميزان تقاضاي محصوالت 

براي مصرف در توليد، ميزان فروش كاالها و خدمات توليد 

كاالها و خدمات  -د و بها را ندارشده و قيمت فروش آن

استفاده شده در همان كارگاه بجز استفاده شده براي 

شكيل سرمايه )ثابت و موجودي انبار( و مصرف نهايي ت

  " .خود

ارزش كاالها و خدماتي كه به صورت  " مصرف واسطه:

شوند يا تغيير شكل نهاده در فرآيند توليد مصرف مي

ها به عنوان آن هاي ثابت كه مصرفبجز دارايي دهند.مي

 " .شودمصرف سرمايه ثابت در نظرگرفته مي

 

 گزيده اطالعات

 124280 تعداد1393 كشاورزي درسرشماري عمومي

بردار در استان فهرست شده است  كه از اين تعداد بهره

نامه پرسش بردار سرشماري شده و براي آنهابهره 124191

  شده است .تكميل 

بردار بهره 124280از  1393در سرشماري عمومي سال 

خانوار  103986ين تعداد افهرست شده است كه از 

 2 انوار معمولي غيرساكن،خ 19886معمولي ساكن، 

شركت رسمي/ موسسه  317بردار غيرساكن و خانوار بهره

 از آنها سرشماري گرديده است. عمومي/ سرشماري

 1393سرشماري عمومي كشاورزي تايج آخرين نساس برا

 575642هاي با زمين برابر بردارين بهرهمساحت زمي

هكتار اراضي  556028ر بوده كه از اين مساحت اهكت

 باشد.هكتار باغ و قلمستان مي 19614راعي و ز

نشان  1393نتايج حاصل از سرشماري عمومي سال 

راعي زاضي هكتار ار 556028دهد كه از مجموع مي

ر هكتا 381537هكتار اراضي زراعي آبي و  174492

اند و دهشاراضي زراعي ديم در استان گلستان سرشماري 

هكتار  14399 هكتار باغ و قلمستان 19614از مجموع 

 باشد.هكتار باغ و قلمستان ديم مي 5214آبي و 

صيد و  ،انواع آبزيان  هزار تن 19، بالغ بر  1400در سال 

هاي درياي تن به آب 899ست كه از ميزان اشده توليد 

تن به آبزي پروري )مزارع پرورش آبزيان و  18950خزر و 

 منابع طبيعي و نيمه طبيعي ( تعلق داشته است .
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