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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

  تخمگذار مزغ پزورش های ی مزغدار اس سزشماری نتايجخالصه 

 استان گلستان و کشور 1397سال 
 

رزیی استان گلستان تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانهم  
 

 تَسط 1397 سبل هشداد ٍ تیش ّبی هبُ دساستبى ٍ کطَس  تخوگزاس هشغ پشٍسش ّبی ی هشغذاس اص سشضوبسی

 عَاهل تعذادگشديذ.  اًجبم ّب استبى سيضی بشًبهِ ٍ هذيشيت سبصهبى اطالعبت ٍ آهبس هعبًٍت ٍ ايشاى آهبس هشکض

  .بَدًذ ًفش 21 استبى دس( اجشا کبسضٌبس ٍ گشٍُ هسئَل ببصبیي، آهبسگیش،) طشح ايي اجشايی

 ريلّبی  ای اص ًتبيج ايي طشح )هٌتطشُ تَسط هشکض آهبس ايشاى( بشای ضبخص خالصِ

  پشٍسش هشغ تخوگزاس ّبی یهشغذاستعذاد  
  پشٍسش هشغ تخوگزاس ّبی  هشغذاسی سبليتعذاد 
 َهشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاسيک ٍاحذ  سبليتعذاد ط سهت 
  پشٍسش هشغ تخوگزاسّبی  هشغذاسی ٍ فعبل( اسوی)ظشفیت 
 َهشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاسيک ٍاحذ ظشفیت ط سهت 
 خَساکی هشغ تخن تَلیذ هیضاى  

 فعبل پشٍسش هشغ تخوگزاس  یهشغذاسهشغ خَساکی يک ٍاحذ  هتَسط هیضاى تَلیذ تخن 

 تخوگزاس هشغ پشٍسش ّبی هشغذاسی دس ضبغل کبسکٌبى تعذاد 

 تخوگزاس فعبل هشغ پشٍسش  یهشغذاسيک ٍاحذ  دس ضبغل کبسکٌبى هتَسط تعذاد 

 :  گشدد هیبِ ضشح صيش اسائِ 
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

 تخمگذار مزغ پزورش هاي مزغذاري تعذاد  

هشغذاسی فعبل ٍ هببقی  1352کطَس، هشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاس دس سطح  1746تعذاد اص  1397دس سبل 

ٍاحذ ٍ ّوگی فعبل  20هشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاس اًذ. دس استبى گلستبى، تعذاد  غیشفعبل بَدٍُاحذ(  394)

دسصذی کطَس دس جبيگبُ  15/1بب سْن هشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاس )استبى گلستبى اص لحبظ تعذاد  اًذ. بَدُ

 قشاس داسد(.  16

هشغذاسی تخوگزاس ٍاحذ غیشفعبل(  262ٍاحذ فعبل ٍ  1140) 1402 تعذاد ،1394ايي دس حبلی است کِ دس سبل 

 ٍاحذ 1فعبل ٍ  ٍاحذ 16ٍاحذ ) 17ّبی تخوگزاس  ٍ دس استبى گلستبى ًیض تعذاد هشغذاسی ٍجَد داضتِدس کطَس 

 بَدُ است. (غیشفعبل

 1397هاي کشًر در سال  )فعال ي غیزفعال( استانمزغذاري پزيرش مزغ تخمگذار تعذاد  -1ومًدار 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

  پزورش مزغ تخمگذار هاي  مزغذاري سالهتعذاد 

سبلي دس استبى گلستبى  84کطَس، هشغذاسی پشٍسش هشغ تخوگزاس دس سطح  سبلي 5102تعذاد اص  1397دس سبل 

 .ّبی کطَس قشاس داسد بیي استبى 13ٍجَد داسد کِ اص ايي حیث دس ستبِ 

  1397 سال در کشًر هاي استان غیزفعال( ي )فعال تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري ساله تعذاد -2 ومًدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

مزغذاري پزورش مزغ تخمگذاریک واحذ  سالهتعذاد ط سمتو 

سبلي  9/2هتَسط تعذاد سبلي پشٍسش هشغ تخوگزاس دس يک ٍاحذ هشغذاسی دس کل کطَس بشابش ، 1397دس سبل 

 َس دس ستبِ سَم قشاس داسد.ّبی کط سبلي دس بیي استبى 2/4بَدُ ٍ استبى گلستبى بب داسا بَدى هتَسط 

 غیزفعال( ي )فعال تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري ياحذ یک در تخمگذار مزغ پزيرش ساله تعذاد متًسط -3 ومًدار

  1397 سال در کشًر هاي استان

 

 

 

 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

 پزورش مزغ تخمگذارهاي  مزغذاري و فعال( اسمی)ظزفیت 

ببضذ کِ اص  ّضاس قطعِ هی 98425بشابش  1397 دس سبلپشٍسش هشغ تخوگزاس کطَس ّبی  هشغذاسیظشفیت اسوی 

ام بیي  11دسصذی اص کل کطَس، دس جبيگبُ  36/2ّضاس قطعِ ٍ سْن  2326ايي هقذاس، استبى گلستبى بب ظشفیت 

تخوگزاس اص اّویت بسیبسی  ّبی کطَس قشاس داسد. آًچِ کِ دس آهبس ظشفیت هشغذاسی پشٍسش هشغ استبى

ببضذ کِ دس کطَس  هشغ خَساکی هی بشخَسداس است، ظشفیت فعبل دس ساستبی پشٍسش هشغ تخوگزاس ٍ تَلیذ تخن

( دس 89/2ّضاس قطعِ پشٍسش هشغ تخوگزاس )سْن  2326ّضاس قطعِ بَدُ ٍ اص ايي هقذاس استبى گلستبى بب  80393

 است. ّبی کطَس قشاس گشفتِ بیي استبى 11ستبِ 

 قطعه هزار -1397 سال در کشًر هاي استان )فعال( تخمگذار مزغ پزيرش هاي مزغذاري ظزفیت -4 ومًدار

 
 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

مزغذاري پزورش مزغ تخمگذاریک واحذ ظزفیت ط سمتو 

هتَسط ظشفیت پشٍسش هشغ تخوگزاس دس يک ٍاحذ فعبل دس کل کطَس  1397بش اسبس ًتبيج ايي طشح، دس سبل 

ّضاس قطعِ بَدُ کِ استبى گلستبى اص ايي  3/116ّضاس قطعِ ٍ دس استبى گلستبى دس سبل هطببِ بشابش  5/59بشابش 

  ّبی کطَس قشاس داسد. حیث دس جبيگبُ سَم دس بیي استبى

 هزار – 1397 سال در کشًر هاي استان )فعال( تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري ياحذ یک ظزفیت متًسط -5 ومًدار

 قطعه

 

 

 

 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

 خوراکی مزغ تخم تولیذ میزان  

اعالم ًوَد کِ اص ايي هقذاس، استبى تي  673689 سا بشابش 1396دس سبل خَساکی کطَس هشغ  تَلیذ تخن هیضاى

ّبی کطَس قشاس  بیي استبى 12دسصذی اص تَلیذ کل کطَس، دس جبيگبُ  48/2تي ٍ سْن  16728گلستبى بب تَلیذ 

تي  777119دس کل کطَس  1393ّبی تخوگزاس، دس سبل  داسد. بش اسبس ًتبيج طشح آهبسگیشی اص هشغذاسی

 تي بَدُ است.  15902هشغ خَساکی تَلیذ ضذُ است ٍ سْن تَلیذ استبى دس ّویي سبل بشابش  تخن

 1396 سال در کشًر هاي استان تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري خًراکی مزغ تخم تًلیذ میزان -6 ومًدار

 

هشغ خَساکی دس سبل  تخن تَلیذ دّذ، هیضاى استبى ٍ کطَس ًطبى هی 1393ٍ  1396ّبی  بشسسی هقذاس تَلیذ سبل

دسصذ(  19/5تي ) 826 دسصذ( کبّص ٍ دس استبى گلستبى 13)تي  103430 دسکطَس 1393ًسبت بِ سبل  1396

ًسبت بِ سبل  1396ّبی کطَس دس سبل  هشغ خَساکی استبى هقبيسِ هیضاى سضذ تَلیذ تخن .داضتِ است افضايص

 48/88)استبى لشستبى بب  استبى کبّص داضتِ است. 10استبى ايي ضبخص افضايص ٍ دس  17دّذ دس  ، ًطبى هی1393

 .(اًذ قشاس داضتِ 15دسصذ افضايص دس جبيگبُ  5ب دسصذ افضايص دس جبيگبُ اٍل ٍ استبى گلستبى ب

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 استان بجز) کشًر هاي استان تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري خًراکی مزغ تخم تًلیذ میزان تغییزات درصذ -7 ومًدار

  1393 سال به وسبت 1396 سال در (لزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ایالم و بلوچستان و سیستان ،بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

 پزورش مزغ تخمگذار  فعال مزغذاريیک واحذ  خوراکی مزغ تخم تولیذ میزان متوسط 

تي ٍ  501دس کل کطَس  پشٍسش هشغ تخوگزاس  فعبل هشغذاسیهشغ خَساکی يک ٍاحذ  هتَسط هیضاى تَلیذ تخن

 ّبی کطَس قشاس داسد. ببضذ کِ اص ايي حیث استبى گلستبى دس جبيگبُ اٍل دس بیي استبى تي هی 984دس استبى گلستبى 

 سال در کشًر هاي استان تخمگذار مزغ پزيرش مزغذاري ياحذ یک خًراکی مزغ تخم تًلیذ میزان متًسط -8 ومًدار

1396  

 
 

 

 

 

 

 (ایالم و بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

 تخمگذار مزغ پزورش هاي مزغذاري در شاغل کارکنان تعذاد 

بَدُ کِ  ًفش 11416 تعذاد ،1396دس سبل کطَس ّبی پشٍسش هشغ تخوگزاس  تعذاد کبسکٌبى ضبغل دس هشغذاسی

دس ّویي سبل تعذاد  اًذ. بَدُضبغل بذٍى هضد ٍ حقَق  ًفش 1895ًفش ضبغل بب هضد ٍ حقَق ٍ  9521اص ايي تعذاد 

ًفش ضبغل بب هضد ٍ  357ًفش بَدُ کِ اص ايي تعذاد  368ّبی تخوگزاس استبى گلستبى  کبسکٌبى ضبغل دس هشغذاسی

ّبی  هشغذاسی ضبغل تعذاد کبسکٌبىايي دس حبلی است کِ . بَدُ است ضبغل بذٍى هضد ٍ حقَق ًفش 11حقَق ٍ 

است کِ ًطبى ًفش بَدُ  359ٍ  10652، بِ تشتیب 1393کطَس ٍ استبى گلستبى دس سبل پشٍسش هشغ تخوگزاس 

افضايص  1393ًسبت بِ سبل  1396دسصذ( دس سبل  5/2دسصذ( ٍ استبى ) 17/7دّذ تعذاد ضبغلیي کطَس ) هی

 داضتِ است. 

  1396 سال در کشًر هاي استان تخمگذار مزغ پزيرش هاي مزغذاري در شاغل کارکىان تعذاد -9 ومًدار

 
 

 

 (ایالم و بلوچستان و سیستان ،بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر
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 1397سال  –تخمگذار  مزغ پزورش هاییمزغدار اس سزشماری خالصه نتايج

 

  فعال تخمگذار مزغ پزورش  مزغذاري یک واحذ شاغل کارکنان تعذادمتوسط 

ًفش ٍ دس استبى  8دس کل کطَس  پشٍسش هشغ تخوگزاس  هشغذاسیهتَسط تعذاد کبسکٌبى ضبغل دس ّش ٍاحذ 

بَدُ است کِ استبى قضٍيي دس جبيگبُ اٍل ٍ استبى گلستبى پس اص آى دس جبيگبُ  1396ًفش دس سبل  22گلستبى 

 دٍم قشاس گشفتِ است.

 سال در کشًر هاي استان تخمگذار مزغ پزيرش  مزغذاري ياحذ یک در شاغل کارکىان تعذاد متًسط -11 ومًدار

1396  

 
 

 

 

 (ایالم و بلوچستان و سیستان ،بوشهر گیالن، هرمزگان،) هااستان سایر


