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مقدمه
آمارگيري كشاورزي در سطح ملي براي اولين بار در سال
 ،1331توسط اداره آمار عمومي وقت ،با روش نمونهگيري انجـام
شد .پـس از انجام چند آمارگيري نمونهاي كه نتايج سالهاي
 1331و 1331آن منتشر شد ،درسال ،1332اولين سرشماري
كشاورزي روستايي ،توسط مركز آمار ايران به مرحلـه اجـرا در
آمـد .در اين سرشماري از طريق مراجعه به تمامي نقاط
روستايي كشور ،اطالعات مورد نظر در سطح آبادي جمعآوري
شد .در اين طرح ،فعاليتهاي كشاورزي نقاط شهري و
خانوارهاي عشايـري كه در هيچ يك از نقاط روستايي كشـــور
محل مسكوني نداشتند ،منظور نشد .براساس چارچوب آماري
حاصل از سرشماري مذكور ،طرح آمارگيري كشاورزي روستايي
در سالهاي  1331 ،1333و  1331لغايت  1331و نيز در
سالهاي 1311و  1311توسط مركز آمار ايران اجرا و نتايج آن
منتشر شد .در سال  ،1311جهاد سازندگي ضمن اجراي
طرح تهيه شناسنامه روستايي ،اطالعاتي مشابه اطالعات
حاصل از اجراي سرشماري كشاورزي سال  1332مركز آمار
ايران ،گردآوري كرد.
در سال  ،1311اولين سرشماري عمومي كشاورزي توسط
مركز آمار ايران ،در سطح نقاط شهري و روستايي كشور به
مرحله اجـرا درآمد .در اين سرشماري ،تمامي بهرهبرداريهاي

كشاورزي مربوط به اشخاص حقيقي ،از طريق مراجعه به
خانوارهاي ساكن نقاط روستايي و شهري و نيز خانوارهاي غير
ساكن و بهرهبرداريهاي مربوط به اشخاص حقوقي ،از طريق
شناسايي تمام مكانهاي محل انجام فعاليتهاي كشاورزي آنها
مورد آمارگيري قرار گرفت .با استفـاده از چارچوب اين
سرشماري ،اولين طرح آمارگيري نمونهاي كشاورزي درسال
 ،1311توسط مركز آمار ايران انجام شد .در اين طرح ،فقط
فعاليت زراعت بهرهبرداريهاي زراعي ،تحت پوشش قرار گرفت و
اطالعات مربوط به توليد ،ارزش توليدات و هزينه توليد
محصوالت عمده زراعي و ...براي سال  1311جمعآوري شد.
در سال  ،1312دومين سرشماري عموميكشاورزي كشور
توسط مركز آمار ايران به اجرا در آمد .در اين سرشماري برخي
از شهرها يا حوزههاي شهري كه تعداد خانوار بهرهبردار آن در
زمان سرشماري  1311قابل توجه نبوده ،مورد سرشماري قرار
نگرفته است .سهم اين بخش از جامعه ،طبق محاسبات انجام
شده ،معادل  1/1درصد تعداد خانوارهـاي بهرهبردار2/3 ،
درصد اراضي زراعي زيركشت 3/2 ،درصد مساحت باغ و
قلمستان و  1/3درصد تعداد دامهاي كشور در سال 1311
بوده است.
در سال  ،1332سومين سرشماري عمومي كشاورزي كشور
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توسط مركز آمار ايران و با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي
اجرا گرديد .در اين سرشماري ،براي شناسايي بهرهبرداران
كشاورزي ،تمام نقاط كشور به استثناي  113شهر تحت عنوان
شهرهاي منتخب ،فهرستبرداري شد .فهرست بهرهبرداران
كشاورزي شهرهاي منتخب ،در سال  1331با استفاده از
اطالعات موجود در وزارت جهاد كشاورزي و تحقيقات محلي،
در قالب طرح «سرشماري بهرهبرداران كشاورزي شهرهاي
منتخب» تهيه شد.
در سال  1331با استفاده از چارچوب آماري سرشماري
عمومي كشاورزي سال  ،1332طرح آمارگيري از دامداريهاي
كشور توسط مركز آمار ايران و با مشاركت معاونت امور دام
وزارت جهاد كشاورزي براي اولين بار اجراء گرديد.
در سال  1311براي اولين بار ،آمار گاوداريهاي صنعتي
توسط مركز آمار ايران گردآوري شد كه در اين طرح از
فهرست گاوداريهاي صنعتي منتج از سرشماري عمومي
كشاورزي  1311استفاده گرديد .طرح مذكور ،در سال 1313
به صورت سرشماري و در سالهاي  1311 ،1313و 1331
توسط مركز آمار ايران ،و در سال  1333توسط وزارت جهاد
كشاورزي به صورت نمونهاي انجام و نتايج آن ارائه شده است.
آمار كشتار دام ،تا سال  1311به وسيله دفتر آمار وزارت
دارايي انتشار مييافت .از سال  1311تا سال  1313گردآوري
و انتشار آمار كشتار دام ،توسط مركز آمار ايران از طريق
مكاتبه با شهرداريها و براساس گزارشهاي ماهانـه
شهرداريهايـي كـه داراي كشتارگـاه هستنـد ،انجام شده
است .از سال  ،1311جمعآوري اطالعات مذكور از طريق
كشتارگاهها و با همكاري سازمان دامپزشكي كشور و
شهرداريها صورت ميگيرد.
طرحهاي آمارگيري از موسسات مرغداري را براي اولين بار،
مركز آمار ايران در سالهاي  1311و  1313اجرا نموده است.
در سالهاي اخير با توجه به تنوع فعاليت در صنعت مرغداري،
براي هريك از فعاليتهاي پرورش مرغ تخمگذار و پولت ،مرغ
مادر و جوجهكشي ،اقدام به اجراي سرشماري كرده و براي
فعاليت پـرورش مـرغ گـوشتي ،آمارگيري نمـونـه اي به عمل
آورده است.
اطالعات آماري مندرج در اين فصل شامل آمارهايي در زمينه
زراعت و باغداري ،دام و طيور ،جنگلداري ،شيالت و شركتهاي
تعاوني ميباشد.
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براي تهيه و تنظيم آمار و اطالعات مربوط به زراعت و باغداري
از نتايج سرشماري عمومي كشاورزي سال  1313مركز آمار
ايران استفاده شده است.
سرشماري عمومي كشاورزي  1313اولين طرح آمارگيري
مقياس بزرگ كشور است كه با رويكرد جمع آوري اطالعات از
روش كاغذي به الكترونيكي تغيير كرده است .اين امر موجب
صرفه جويي قابل مالحظه در چاپ فرمها و حذف برخي رده
ها از سازمان اجرايي گرديد.
در اين فصل عالوه بر استفاده از نتايج طرحهاي مركز آمار
ايران ،آمارهاي ثبتي سازمانهاي زير نيز استفاده شده است:
سازمان جهاد كشاورزي ،شركت سهامي خدمات حمايتي
كشاورزي استان تهران ،اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
استان تهران ،سازمان تعاون روستايي استان تهران ،اداره كل
منابع طبيعي استان تهران و مديريت امور آبزيان سازمان جهاد
كشاورزي استان تهران.

تعاريف مفاهيم
بهرهبرداري كشاورزي :تمامي فعاليتهاي كشاورزي كه
تحت مديريت واحدي قرار دارد ،يك واحد توليدي كشاورزي
است كه بهرهبرداري كشاورزي ناميده ميشود .اين مديريت
توسط اعضاي يك يا چند خانوار (اشخاص حقيقي) يا توسط
يك شركت رسمي يا مؤسسه عمومي (اشخاص حقوقي)،
اعمال ميشود .در سرشماري عمومي كشاورزي  ،1332اگر
فعاليتهاي يك واحد توليدي كشاورزي در محدوده چند
آبادي يا شهر انجام شود ،هر مجموعه واقع در محدوده يك
آبادي يا شهر ،يك بهرهبرداري كشاورزي تلقي ميشود .در
طرح مذكور ،بهرهبرداريهايي سرشماري شده است كه حداقل
يكي از فعاليتهاي آن ،در حدنصابهاي تعيين شده زير قرار
گرفته باشد:
زراعت :بهرهبرداريهايي كه در روز آمارگيري حداقل111
مترمربع زمين زراعي دارند.
باغداري :بهـــرهبرداريهايي كه در روز آمارگيري حداقل
 211مترمربع باغ و قلمستان دارند.
پرورش دام سنگين :بهرهبرداريهاي پرورش دهنده دام
بزرگ (گاو و گوساله ،گاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه
شتر) كه در طول  313روز گذشته ،داراي حداقل يك رأس
دام بزرگ بودهاند.
پرورش دام سبک :بهرهبرداريهاي پرورش دهنده دام
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كوچك (گوسفند و بره و بز و بزغاله) كه در طول  313روز
گذشته ،داراي حداقل دو رأس دام سبك بودهاند.

پرورش طيور به روش سنتي:

بهرهبرداريهاي

پرورشدهنده طيور به روش سنتي كه تعداد مرغ ،خروس،
جوجه و ساير انواع ماكيان آن در روز آمارگيري ،حداقل 11
قطعه است.

كاشت مجتمع باغي :نوعــي كاشــت است كه درخت يا
درختچه هاي يك يا چند گياه به صورت منظم و طبق قاعده
كاشته شده باشند .كاشتي كه در آن گياهان بدون نظم و
قاعده ولي با تراكم كافي كشت شده باشند ،به نحوي كه بتوان
مساحت اختصاص يافته به آن را تعيين كرد ،نيز كاشت
مجتمع محسوب مي شود.

كشت گلخانهاي :بهرهبرداريهايي كه طي سال زراعي

كاشت پراكنده درختان :كاشت انواع محصــوالت دائمي در

موردنظر ،داراي توليد گلخانهاي در هر وسعتي بوده است.
پرورش زنبور عسل :بهرهبرداريهايي كه در روز آمارگيري

زمين هاي زراعي بهره برداري ،حياط منازل و كنار نهرهاي
آب مي باشد.

داراي فعاليت پرورش زنبور عسل به هر وسعت بوده است.

كاشت ساده (باغ تک محصولي) ،نوعي كاشت مجتمع

پرورش كرم ابريشم و پرورش ماهي :بهره برداري هايي

است كه در آن فقط يك نوع محصول دائمي كاشته شده و
اصطالحاً تك محصولي باشد .مانند باغي كه در آن فقط انگور
كاشته شده است.

بهرهبردار كشاورزي :شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به

كاشت مخلوط (باغ چند محصولي) :نوعي كاشت

تنهايي يا با مشاركت ديگران ،مديريت امور بهرهبرداري
كشاورزي و مسئوليت فني و اقتصادي آن را به عهده داشته و
مستقيماً در سود و زيان آن سهيم است.

مجتمــع است كه در آن بيش از يك نوع محصول دائمي و به
صورت مخلوط كاشته شده است به نحوي كه تعيين مساحت
هر يك از محصوالت مقدور نيست .

اراضي كشاورزي :منظور زمين هاي داير كشاورزي است كه

سطح زير كشت (كاشت) :مساحت زميني است كه به

شامل اراضي زراعي و باغ و قلمستان مي شود.

منظور توليد محصول مورد نظر در سال آمارگيري ،در همان
سال و يا قبل از آن ،زير كشت رفته باشد.

كه در طول  313روز گذشته داراي فعاليت پرورش كرم
ابريشم و يا پرورش ماهي بوده اند.

اراضي زراعي :بخشي از زمينهاي كشاورزي است كه به
فعاليت زراعت (كشت و كار نباتات ساالنه) اعم از زير كشت و
آيش ،اختصاص يافته است.
اراضـي زراعـي آبـي :آن قسمـت از اراضـي زراعـي اسـت
كه زراعت انجام شده در آن آبياري ميشود.

آيش :آن قسمت از اراضي زراعي آبي يا ديم ،كه در تناوب
كشت قرار دارد ولي در سال زراعي موردنظر ،كشت نشده است
و محصولي از آن برداشت نخواهد شد كه برحسب مورد ،آيش
آبي يا آيش ديم محسوب ميشود.

اراضي زراعي ديم :آن قسمت از اراضي زراعي است كه

سال زراعي :منظور از سال زراعي ،اول مهرماه هر سال لغايت

زراعت انجام شده در آن آبياري نميشود و آب مورد نياز براي
رشد گياه از طريق نزوالت آسماني تأمين ميشود.

پايان شهريور ماه سال بعد است.

باغ و قلمستان :آن بخش از اراضي كشاورزي كه در زمان
سرشماري زير كشت نباتات دائمي به صورت كاشت مجتمع
قرارداشته است .
باغ :زميني است در فضاي باز كه در آن كاشت درختان
مثمر به صورت مجتمع انجام شده باشد.
قلمستان :زميني است در فضاي باز كه در آن انواع تبريزي
( تبريزي ،سپيدار ،كبوده ،صنوبر ،پده ،شالك و  ) ...و
اوكاليپتوس با هدف بهره برداري از تنه يا شاخه آن به صورت
مجتمع كاشته شده باشد.

محصوالت ساالنه :به نباتاتي اطالق ميشود كه به طور
معمول ساقه علفي دارند و پس از برداشت محصول ،بوته آن از
بين ميرود و در مواردي ،قسمتهاي زيرزميني گياه (ريشه،
پياز و نظاير آن) براي سال بعد در زمين باقي ميماند .مانند
گندم ،چغندرقند ،سبزيها و زعفران.
محصوالت دائمي :گياهاني هستندكه غالباً تنه يا ساقه چوبي
دارند و پس از برداشت محصول ،تمام يا قسمتـي از گيـاه در
زميـن باقي ميماند و مجدداً در سالهاي بعـد محصول
ميدهد .انواع درختان و درختچههاي مثمر مانند مركبات،
هلو ،انگور و بوته چاي و درختان غير مثمر مانند تبريزي،
محصوالت دائمي محسوب ميشوند.
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گرده بينه :قسمتي از تنه اصلي درخت قطع شده مي باشد

مرغ مادر :مرغي است كه تخم نطفهدار آن براي توليد جوجه

كه تقريبا داراي شكل استوانه اي و قطر بيش از  31سانتي
متر بوده و مي توان از آن چوب و يا روكش تهيه كرد.

استفاده ميشود .مرغ مادر گوشتي براي توليد جوجههاي مرغ
و خروس گوشتي و مرغ مادر تخمي براي توليد جوجههاي
مرغ تخمگذار پرورش داده ميشود.

(  )211-231 ( ) 32 ± 11 ( ) 11 ± 2مي باشد.

سرمايهگذاري (ارزش تغييرات اموال سرمايهاي):

تراورس :چوب بريده شده چهار تراش است كه داراي

تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايهاي (مجموع ارزش
خريد) يا تحصيل و هزينه تعميرات اساسي اموال سرمايهاي
منهاي ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايهاي طي دوره زماني
معين را سرمايهگذاري گويند.

الواري :چوب بريده شده چهار تراش است كه داراي ابعاد

ابعاد (  211 ) 23 - 21 ( ) 13 - 11مي باشد.
كاتين :به چوب هاي گردي گفته مي شود كه قطر آن بين
 21تا  11سانتي متر و طول آن حدود  1/3تا  2متر است و
قابليت تبديل به چوب الواري را ندارد.
چوبهاي تيري و تونلي :چوب هاي گردي هستند كه در
معادن به منظور استحكام و جلوگيري از ريزش سقف و ديواره
ها استفاده مي شوند
توليد :مقدار محصولي است كه در دوره زماني مشخص ،طي

اموال سرمايهاي :كليه ماشينآالت و وسايل و ابزار

و

تجهيزاتي هستند كه براي انجام فعاليتهاي توليدي يا ايجاد
خدمت به كار گرفته ميشوند و عمر مفيد اقتصادي آنها
معموالً از يك سال بيشتر است .ماشينآالت توليد و تجهيزات
نيرو ،ابزار و وسايل كار بادوام ،لوازم و تجهيزات اداري ،وسايل
نقليه و ساختمان نمونههايي از اموال سرمايهاي به شمار
ميآيند.

فراينـد توليد در واحد توليدي ،حاصل ميشود و آماده عرضه
براي فروش و مصرف است .در طرحهاي آماري مركز آمار
ايران ،آن مقدار توليد كه جنبه رايگان داشته يا دستمزد بابت
آن جنسي باشد و يا به خودمصرفـي واحد توليدي برسد نيز،
جزو توليد محسوب ميشود.
در مورد محصوالت كشاورزي ،توليد هر محصول به حالت
متعارف آن كه از مزرعه برداشت ميشود ،مورد نظر است .در
مـورد برنج ،وزن شلتوك ،در مورد انواع لوبيا ،وزن دانه خشك،
در مورد يونجه ،اسپرس و شبدر ،وزن علوفه خشك ،در مورد
گردو ،بادام و پسته ،وزن محصول بدون پوست سبز ولي با
پوست خشك و در مورد تبـريـزي ،سپيـدار و ، ...قـطع
درخـت بـرحسب اصله ،توليد محسوب ميشود.

آبشخور :چاههاي كم عمقي هستند كه از آب آنها فقط براي

گاوداري صنعتي :يك واحد توليدي كشاورزي است كه در

شرب دام استفاده ميشود.

آن ،فعاليت پرورش دام از نظر محل و نحوه نگهداري ،روش
تغذيه و بهداشت دام ،طبق برنامه و با رعايت اصول و موازين
نوين و ويژه انجام ميگيرد.

چاه مالداري :براي تأمين آب مورد نياز دامها ،در دامنه كوهها
چاههايي حفر ميكنند كه از اين گونه چاهها همانند آرتزين و
همچون چشمه ،آب جاري ميشود.

مرغ گوشتي :به نوعي مرغ و خروس اطالق ميشود كه به

اراضي آبخيزها :تمامي نقاطي از حوضه رودخانه ،كـه

منظور استفاده از گوشت آن پرورش داده ميشود.

آبهاي روان ناشي از بارندگي ،از آن به رودخانه منتهي
ميشود ،اراضي آبخيز رودخانه مينامند.

مرغ تخمگذار :مرغي است كه براي توليد تخم مرغ خوراكي

شركت تعاوني :شركتي است متشكل از اشخاص حقيقي با
حداقل  1عضو كه تمام يا حداقل  31درصد از سرمايه آن به
وسيله اعضا تأمين گردد و طبق مقررات موجود در قانون
بخش تعاوني ،به ثبت رسيده باشد .يادآور ميشود كه قبل از
تعيين حداقل اعضاي شركتهاي تعاوني بر اساس قانون مزبور،
بعضي از شركتهاي تعاوني با اعضاي كمتر از  1نفر تشكيل
شده است.
تنسيق :تخمين دقيق مساحت و محدوده عرفي هر دامدار يا
دامداران در يك مرتع است.

آبخيزداري :تمامي فعاليتهايي كه براي احيا و اصـالح

پرورش داده ميشود ،اين قبيل مرغها را در سن سه ماهگي
پولت (نيمچه تخمگذار) ميگويند.

حوضه آبخيز انجام ميگيرد ،آبخيزداري ناميده ميشود.

لنبه :منظور ،تخممرغهاي توليد شده بدون پوست آهكي است.

ماهي خاوياري :گونه هايي از ماهيان با ارزش از رده ماهيان
غضروفي _ استخواني با دو جنس تاس ماهي و فيل ماهي
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هستند .گونه هاي بومي جنس تاس ماهي در آب هاي شمال
شامل ازون برون ) دراكول( ،قره برون ،چالباش )تاس ماهي
روس ( و شيب بوده و تنها گونه ي جنس فيل ماهي ،گونه
فيل ماهي است.
ماهيان سرد آبي :ماهياني كه در آب هاي با دماي بين
 1 - 11درجه سانتي گراد رشد و نمو مي كنند .گونه هايي
از اين ماهيان در ميحط هاي مصنوعي نظير استخر و سدهاي
ساخته شده پرورش داده مي شوند .مانند قزل آال.
ماهيان گرمابي :ماهياني هستند كه از نظر زيستي در
آبهاي با دماي  33 - 11درجه سانتي گراد رشد و نمو
مي كنند .گونه هايي از اين ماهيان در محيطهاي مصنوعي
نظير آب بندان ،آب پشت سدها و استخر ها پرورش داده
مي شوند مانند خانواده كپور ماهيان پرورش )آمور ،فيتوفاگ،
كپور پرورشي و .(...
دام شيردوشي شده :دام ماده اي است كه در  313روز
گذشته نسبت به روز سرشماري زايمان كرده و از آن
شيردوشي شده باشد.
دامي كه تمام شير آن به مصرف نوزادش مي رسد ،دام
شيردوشي شده محسوب نمي شود.

-4كشاورزي ،جنگلداري و شيالت
گزيده اطالعات
بر اساس نتايج سرشماري عمومي كشاورزي  ،1313بيش از
 33هزار واحد توليدي كشاورزي ،تحت عنوان بهره برداري
كشاورزي در سطح استان شناسايي شده است كه حداقل به
يكي از فعاليت هاي زراعت ،باغداري ،توليد گلخانه اي ،پرورش
دام ،پرورش ماكيان به روش سنتي ،پرورش زنبور عسل و كرم
ابريشم مشغول بوده اند.
طبق نتايج اين سرشماري ،مساحت اراضي كشاورزي استان در
آبان سال  1313بيش از  132هزار هكتار شامل اراضي زير
كشت محصوالت ساالنه ،آيش ،باغ و قلمستان بوده است.
همچنين در اين سال بيش از  3هزار بهره بردار در بيش از 31
هزار هكتار سطح زير كشت به كاشت گندم و حدود  3هزار و
 111بهره بردار در سطح كاشت حدود  31هزار هكتار ،به
كاشت جو مشغول بوده اند.
مساحت جنگل هاي استان در سال  1311بيش از  33هزار
هكتار برآورد شده است .در سال مذكور ،حدود  121هزار
هكتار مراتع در استان وجود داشته است.
در سال  1311وزن انواع ماهي توليد شده  1223تن است كه
از اين ميزان حدود  3112تن مربوط به مزارع پرورش ماهي و
مابقي مربوط به منابع طبيعي و نيمه طبيعي و قفس مي باشد.
همچنين از اين مقدار توليد ،حدود  32/2درصد مربوط به
ماهي قزل آال 2/1 ،درصد ماهي فيتوفاك11/2 ،درصد كپور
معمولي 1/1 ،درصد آمور 2 ،درصد بيگ هد و مابقي مربوط به
ماهي خاوياري مي باشد.
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