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رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 
 

 مقدمه

 بخش اين افزوده ارزش درصد 50 حدود كه شودمي محسوب كشاورزي مهم هايزيربخش از يكي زراعت فعاليت

 سطح برآورد هدف با زراعت فعاليت از آمارگيري طرح اجراي منظور به مطالعه است.  داده اختصاص خود به را

 آمارگيري و شروع 1396 سال از ملي هايحساب نياز مورد آمارهاي و ساالنه مهم محصوالت توليد مقدار كاشت،

 سال كشاورزي عمومي سرشماري از حاصل چارچوب از استفاده با 1397 سال پاييز در بار اولين براي فعاليت اين از

 .درآمد اجرا مرحله به  1393

 آمار مركز توسط 1397 آذرماه در زراعت فعاليت داراي هايبرداريبهره پوشش هدف با زراعت آمارگيري طرح

 آمارگيري، طرح اين در .شد اجرا روز 22 مدت به استان 31 ريزيبرنامه و مديريت سازمان مشاركت با و ايران

 تفكيک بهزراعي ) اراضي مساحت زراعت، فعاليت داراي هايبرداريبهره تعداد مورد در اياطالعات گسترده

 .است شده آوريجمع 96-97سال زراعي  براي ساالنه توليد محصوالت مقدار ديم( و و آبي آيش/ و زيركشت

 اصطالحات مفاهيم، با آشنايي مستلزم باشد كه قالبي هر در و شكل هر به شده ارائه اطالعات از كاربران استفاده

 اصطالحات مورد و مفاهيم اغلب كه آنجا است. از آمارگيري طرح اين در رفته كاربه اجرايي هايروش و فني

 توجه بدون باشد، متفاوت عمومي اذهان در موجود هايبرداشت با است ممكن و است آماري طرح اين خاص بحث،
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 و تعاريف مطالعه آنان به شد و لذا خواهند ايسليقه هايبرداشت دچار طرح نتايج مفاهيم، كاربران و تعاريف به

 شود.مي توصيه مفاهيم

 الزم به توضيح است كه :

 كه محصوالتي كاشت سطح به مربوط اطالع ساالنه، محصوالت توليد مقدار و كاشت سطح بينيپيش منظور * به

 است. روند نيز پرسيده شدهميزيركشت  97-98در سال 

شهريور  31تا  1397، اول مهر 97-98و سال زراعي  1397شهريور  31تا  1396، اول مهر 96-97* سال زراعي 

 است. 1398

 بينيپيش در 1398 بهار سيل از متأثر كاشت سطح اهشك ،)1397 آذرماه(مذكور  طرح اجراي زمان به توجه * با

 .است نشده گرفته نظر در ساالنه محصوالت كاشت سطح

 

 کیدهچ

  بردار درصد از بهره 7/3بردار داراي اراضي زراعي بوده كه از اين حيث با بهره 86842استان گلستان داراي

متوسط ر به خود اختصاص داده است. هاي كشورا در بين استان ام 11داراي اراضي زراعي كل كشور، جايگاه 

بوده كه باالترين مقدار اين شاخص در هكتار  2/6بردار در استان گلستان هر بهره در اختيار مساحت زمين

 باشد.ميهكتار  8/0ترين مقدار در استان گيالن با هكتار و پايين 3/17استان زنجان 

  ،شده كه سهم  برآورد درصد ديم( 6/76درصد آبي و  4/23)  هكتار 539386مساحت اراضي زراعي استان

هاي كشور در بين استان ام 13درصد و داراي رتبه  5/3زراعي كشور  اراضي استان گلستان از كل مساحت

  درصد آيش( 3/1درصد زيركشت و  7/98باشد. )مي

 ستان تن بوده است كه ا 1771113هكتار و مقدار كل توليدات  575702ساالنه استان  محصوالت كاشت سطح

درصد از كل توليدات  8/2ام و با  10درصد از سطح كاشت محصوالت ساالنه كشور در جايگاه  5گلستان با 

 هاي كشور قرار دارد.ام در بين استان 15كشور در جايگاه 
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 62047 كه از اين مقدار  اندمشغول بوده گندم كشت به هكتار از اراضي استان 353904بردار در مساحت بهره

درصد بصورت ديم بوده است. استان گلستان از نظر سطح زيركشت گندم با  7/80درصد بصورت آبي و  3/19

 هاي كشور قرار دارد.ام در بين استان 8درصد از اراضي زيركشت گندم كشور، در جايگاه  4/5

  ،ه خود درصد از توليد كل گندم كشور را ب 55/7تن بوده كه  959031مقدار توليد محصول گندم استان

 3/33درصد( در جايگاه دوم توليد گندم كشور قرار دارد. ) 3/12اختصاص داده است و پس از استان خوزستان )

باشد. تن مي 71/2درصد بصورت آبي(. متوسط عملكرد در هكتار گندم استان  7/66درصد بصورت آبي و 

 تن(  24/2تن و ديم  68/4آبي متوسط عملكرد در هكتار )

  11214 3/32اند كه اين ميزان سطح كشت هكتار از اراضي استان، كلزا كشت نموده 50983بردار در بهره 

درصد آبي و  6/24) هاي كشور داراست.سطح كشت كلزاي كشور را شامل و رتبه نخست را در بين استان

 درصد ديم(. 4/75

 درصد از توليد  1/31درصد ديم( بوده كه  70درصد آبي و  30تن ) 109175استان  مقدار توليد محصول كلزا

 باشد. استانهاي كشور ميكل كلزا كشور را به خود اختصاص داده است و داراي رتبه نخست در بين استان

 50ميزان توليد اين دو استان، به تنهايي  .كشور قرار دارد زادرصد در جايگاه دوم توليد كل 9/16خوزستان با 

متوسط باشد. )تن مي 14/2متوسط عملكرد در هكتار كلزا استان  شود.را شامل مي درصد توليد كلزا كشور

 تن(  99/1تن و ديم  61/2آبي عملكرد در هكتار 

 تن بوده است.  123698هكتار با مقدار توليد  84976 ،برداربهره 12773توسط  استان گلستان جو كاشت سطح

كل توليد جو كشور(. استان گلستان از نظر سطح توليد جو  درصد از 5/4كشور و  اشتدرصد از سطح ك 8/4)

هاي كشور قرار دارد. كشت غالب ام در بين استان 7ام و از نظر ميزان توليد در جايگاه  9در كشور در جايگاه 

باشد. تن مي 46/1باشد. متوسط عملكرد در هكتار جو استان درصد( مي 4/96)جو استان گلستان بصورت ديم 

  تن( 41/1تن و ديم  8/2آبي عملكرد در هكتار  متوسط)

 14124 هكتار اراضي زراعي استان، برنج )شلتوک( كشت نمودند كه ميزان توليد آن  18141بردار در بهره

استان گلستان از لحاظ سطح  باشد.تن مي 92/4درصد از كل كشور( و عملكرد در هكتار  6/4تن ) 89327

 استان( كشور قرار دارد. 9ام )در بين  4رد در هكتار برنج )شلتوک(، در جايگاه زيركشت، ميزان توليد و عملك
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 )زیرکشت، آیش، دیم، آبی( مساحت اراضی زراعی
بردار داراي بهره 86842، 96-97 سال زراعي در زراعت، استان گلستان آمارگيري طرح از حاصل نتايج اساس بر

را در  ام 11بردار داراي اراضي زراعي كل كشور، جايگاه درصد از بهره 7/3كه از اين حيث با  اندبودهاراضي زراعي 

  هاي كشور به خود اختصاص داده است.بين استان

  96-97 يسال زراعاستان گلستان و کشور در هاي داراي اراضي زراعي برداريتعداد و مساحت بهره -01جدول 

 
 

 است. شده برآورد هكتار 539386 مساحت اراضي زراعي استان، 96-97زراعي  سال دربدست آمده،  نتايج اساس بر

بررسي  باشد.هكتار مي 2/6هكتار و در استان گلستان  6/6بردار در كشور متوسط مساحت زمين در اختيار هر بهره

درصد و  5/3زراعي كشور  اراضي گلستان از كل مساحت سهم استان، دهدهاي كشور نشان ميمساحت اراضي استان

 زراعي اراضي درصد 50 از بيشاست كه نكته قابل توجه اين باشد. ميهاي كشور در بين استان ام 13رتبه داراي 

  ن، همدان، زنجان و فارس قرار دارد.كردستا شرقي، آذربايجان خوزستان، رضوي، خراسان هاياستان در كشور

 7/98هكتار آن زيركشت محصوالت ساالنه ) 532186استان،  زراعي اراضي مساحت برآورد هكتار 539386از 

 كشت ساالنهتر اراضي زراعي استان بصورت دهد بيشدرصد( بوده كه نشان مي 3/1هكتار آيش ) 7201درصد( و 

استان گلستان از نظر درصد دهد هاي كشور نشان ميمقايسه درصد مساحت اراضي زيركشت و آيش استان باشد.مي

 باشد. در كشور مي اولداراي جايگاه كشت سطح زير 7/98سطح زيركشت نسبت به كل اراضي خود، با 
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  96-97 يسال زراعدر  هاي کشوراستانهاي داراي اراضي زراعي برداريهمساحت بهر -01 نمودار

 
 

  96-97 يسال زراعدر  هاي کشوردر استان برداربهرهمتوسط مساحت زمین در اختیار هر  -02 نمودار
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 يسال زراعدر  هاي کشوراستانزیرکشت به کل مساحت اراضي زراعي اراضي زراعي  مساحتدرصد  -03 نمودار

97-96  

 
 

 126350مساحت اراضي زراعي آبي استان گونه است كه استان برحسب آبي و ديم بدين زراعي اراضي مساحتتوزيع 

 408006هكتار شده ) 413036هكتار آيش( و مساحت اراضي ديم استان  2171هكتار زيركشت و  124179هكتار )

 هكتار آيش( برآورد گرديده است.  5030هكتار زيركشت و 

و  مساحت آبياستان گلستان از نظر درصد دهد هاي كشور نشان مياستان ديمو  آبيمقايسه درصد مساحت اراضي 

درصد مساحت ديم داراي  6/76و با  ام 24داراي جايگاه درصد مساحت آبي  4/23نسبت به كل اراضي خود، با  ديم

 باشد. ور ميام در كش 8جايگاه 

  96-97 يسال زراعاستان گلستان در هاي داراي اراضي زراعي برداريمساحت بهره -02جدول 

 

جمعآیشزیرکشتعنوان

124,1792,171126,350آبی

408,0065,030413,036دیم

532,1867,201539,386جمع
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  96-97 يسال زراعدر  آبي و دیم زیرکشت و آیش و استان برحسب زراعي اراضي توزیع مساحت -04نمودار 

 

 

  96-97 يزراعسال در  هاي کشوردیم به کل مساحت اراضي زراعي استانمساحت اراضي زراعي درصد  -05نمودار 
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 سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت ساالنه )دیم، آبی(
تن  1771113هكتار و مقدار كل توليدات  575702ساالنه استان  محصوالت كاشت سطح، 96-97 زراعي سال در

درصد از  8/2و با  ام 10درصد از سطح كاشت محصوالت ساالنه كشور در جايگاه  5بوده است كه استان گلستان با 

 هاي كشور قرار دارد.در بين استان ام 15كل توليدات كشور در جايگاه 

درصد( و  1/26هكتار ) 150096محصوالت ساالنه استان بصورت آبي به ترتيب توليدات شت و مقدار اسطح ك

 3/49)ن ت 873176درصد( و  9/73)هكتار  425606درصد( از كل استان و بصورت ديم به ترتيب  7/50تن ) 897937

 درصد( بوده است.

 كلزا،هكتار  50983 هكتار مربوط به گندم، 353904هكتار زيركشت محصوالت ساالنه استان،  575702از كل 

تن مقدار توليد محصوالت  1771113هكتار برنج )شلتوک( بوده است. همچنين از كل  18141هكتار جو،  84976

 تن برنج )شلتوک( بوده است. 89327تن جو،  123698 كلزا، تن 109175 تن مربوط به گندم، 959031ساالنه استان، 

هكتار برسد كه نسبت  565356ساالنه استان به  ، سطح زيركشت محصوالت97-98زراعي  سال در شودمي بينيپيش

 كاهش خواهد داشت. 7/1به سال زراعي قبل، 

  96-97 يسال زراعدر  هاي کشورمقدار تولیدات محصوالت ساالنه استان -06نمودار 
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 يسال زراعدر استان گلستان برحسب آبي و دیم سطح کاشت و تولیدات محصوالت ساالنه مقایسه درصد  -07نمودار 

97-96  
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 گندم  -الف

 به هكتار از اراضي استان 353904مساحت  بردار دربهره 62047دهد، مي نشان آماري طرح اين از حاصل هاييافته

 2285617)درصد  7/80بصورت آبي و هكتار(  68287)درصد  3/19كه از اين مقدار  اندمشغول بوده گندم كشت

درصد از اراضي زيركشت گندم  4/5ديم بوده است و استان گلستان از نظر سطح زيركشت گندم با هكتار( بصورت 

 قرار دارد.هاي كشور در بين استان ام 8كشور، در جايگاه 

 يسال زراع استان گلستان و کشور درگندم و عملکرد در هکتار محصول  دیسطح کاشت و مقدار تول -03جدول 

97-96  

 
 

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستانگندم محصول سطح کاشت  -08نمودار 

 

دیمآبیکلدیمآبیکلدیمآبیکل

6,526,5871,975,4114,551,17612,704,7467,010,4415,694,3051/953/551/25کل کشور

353,90468,287285,617959,031319,312639,7192/714/682/24گلستان

---5/43/56/37/54/611/2سهم استان از کشور

8108273793رتبه استان در کشور

عنوان
عملکرد در هکتار )تن(تولید )تن(سطح کاشت )هکتار(
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كردستان  و هاي مازندران، زنجان، بوشهراستان ،دهدهاي كشور نشان ميبررسي درصد كشت گندم آبي و ديم استان

هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، تهران و هرمزگان بيش از ديم و استانآنها بصورت درصد كشت گندم  90بيش از 

كشت غالب گندم آن هايي است كه استان گلستان جزء استان. است بوده آبيآنها بصورت درصد كشت گندم  90

  هاي كشور قرار دارد.ام بين استان 8 باشد و از لحاظ درصد كشت گندم ديم در جايگاهميبصورت ديم 

سال  درکشور  يهااستانگندم سطح کاشت مساحت به کل دیم سطح کاشت گندم مساحت درصد  -09نمودار 

  96-97 يزراع

 
 

گندم كل كشور  توليددرصد از  55/7تن بوده كه  959031، 96-97مقدار توليد محصول گندم استان در سال زراعي 

 درصد( در جايگاه دوم توليد گندم كشور قرار دارد. 3/12داده و پس از استان خوزستان ) را به خود اختصاص

بصورت  (تن 319312درصد از توليد گندم استان ) 3/33دهد بررسي توليد گندم استان در اين سال زراعي نشان مي

 تن( بصورت ديم بوده است.  639719درصد ) 7/66و  آبي

 1/7هكتار بوده كه نسبت به سال قبل  328734،  97-98گندم استان در سال زراعي بيني ميزان سطح زيركشت پيش

  درصد كاهش خواهد داشت.
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  96-97 يسال زراع کشور در يهااستانگندم محصول  میزان تولید -10مودار ن

 
 

 يسال زراعدر استان گلستان برحسب آبي و دیم  گندم محصولسطح کاشت و تولیدات مقایسه درصد  -11نمودار 

97-96  
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 باشد : هاي كشور به شرح زير ميبررسي عملكرد در هكتار گندم استان

  باالترين عملكرد باشدتن مي 71/2تن و در استان گلستان  95/1متوسط عملكرد در هكتار گندم در كل كشور .

 را داراست. هاي كشوردر بين استان ام 7رتبه تن و استان گلستان  68/4مربوط به استان تهران با 

  باالترين باشد. تن مي 68/4تن و در استان گلستان  55/3متوسط عملكرد در هكتار گندم آبي در كل كشور

 هاي كشور را داراست.ام در بين استان 9تن و استان گلستان رتبه  54/6عملكرد مربوط به استان قزوين با 

  باالترين باشد. تن مي 24/2تن و در استان گلستان  25/1در كل كشور متوسط عملكرد در هكتار گندم ديم

 هاي كشور را داراست.ام در بين استان 3تن و استان گلستان رتبه  62/2عملكرد مربوط به استان مازندران با 
 

  96-97 يسال زراعدر استان گلستان و کشور برحسب آبي و دیم  گندم محصولعملکرد در هکتار  -12نمودار 
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  کلزا -ب
استان كه در آنها محصول كلزا كشت  14، اطالعات 96-97هاي حاصل از طرح زراعت در سال زراعي براساس نتايج يافته

استان،  7استان داراي كشت كلزا، تنها در  14ارائه شده است. از  ها با عنوان سايراطالعات بقيه استان شده ارائه گرديده و

 گيرد. استان ديگر كشت كلزا بصورت آبي انجام مي 7كشت كلزا هم بصورت ديم بوده و هم بصورت آبي و در 

 هكتار كلزا كشت 50983بردار در بهره 11214در استان گلستان  دهد،مي نشان آماري طرح اين از حاصل هاييافته

هاي كشور را شامل شده و رتبه نخست را در بين استان سطح كشت كلزا 3/32اند كه اين ميزان سطح كشت نموده

 باشد.درصد بصورت ديم مي 4/75استان آبي و  درصد اراضي كلزا 6/24طح زير كشت س كشور داراست.

كشور  درصد از توليد كل كلزا 1/31تن بوده كه  109175، 96-97مقدار توليد محصول كلزا استان در سال زراعي 

 استان گلستان، استانپس  .باشدهاي كشور ميرا به خود اختصاص داده است و داراي رتبه نخست در بين استان

درصد  50ن، به تنهايي كشور قرار دارد و ميزان توليد اين دو استا كلزاتوليد  دومدر جايگاه  درصد 9/16خوزستان با 

  شود.مي را شاملكشور  توليد كلزا

درصد  0/70و  بصورت آبي (تن 32726درصد ) 0/30دهد استان در اين سال زراعي نشان مي كلزابررسي توليد 

 تن( بصورت ديم بوده است.  76499)

 7/0هكتار بوده كه نسبت به سال قبل  328734،  97-98استان در سال زراعي  كلزابيني ميزان سطح زيركشت پيش

  اهد داشت.درصد كاهش خو

 يسال زراع استان گلستان و کشور در کلزاو عملکرد در هکتار محصول  دیسطح کاشت و مقدار تول -04جدول 

97-96  

 
 

 

 

 

دیمآبیکلدیمآبیکلدیمآبیکل

157,743100,87056,873351,498242,968108,5292/232/411/91کل کشور

50,98312,56038,423109,17532,72676,4492/142/611/99گلستان

---32/312/567/631/113/570/4سهم استان از کشور

1211211162رتبه استان در کشور

عنوان
عملکرد در هکتار )تن(تولید )تن(سطح کاشت )هکتار(
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان کلزامحصول سطح کاشت  -13نمودار 

 

 

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان کلزامحصول  میزان تولید -14مودار ن
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

 يسال زراعمقایسه درصد سطح کاشت و تولیدات محصول کلزا استان گلستان برحسب آبي و دیم در  -15نمودار 

97-96  

 
 

 باشد : هاي كشور به شرح زير مياستان بررسي عملكرد در هكتار كلزا

  باالترين عملكرد باشدتن مي 14/2تن و در استان گلستان  23/2در كل كشور  كلزامتوسط عملكرد در هكتار .

 را داراست. استان 14 در بين ام 11رتبه تن و استان گلستان  32/4مربوط به استان همدان با 

  باالترين باشد. تن مي 61/2تن و در استان گلستان  41/2آبي در كل كشور  كلزامتوسط عملكرد در هكتار

 را داراست. استان 14 در بين ام 6رتبه تن و استان گلستان  32/4عملكرد مربوط به استان همدان با 

   باالترين باشد. تن مي 91/1تن و در استان گلستان  91/1ديم در كل كشور  كلزامتوسط عملكرد در هكتار

 استان 7 در بين ام 2رتبه تن و استان گلستان پس از استان مازندران  52/2عملكرد مربوط به استان مازندران با 

 را داراست.
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراعدر استان گلستان و کشور برحسب آبي و دیم  کلزا محصولعملکرد در هکتار  -16نمودار 
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  جو  -ج

تن بوده است. اين  123698هكتار با مقدار توليد  84976در استان گلستان  96-97 زراعي سال در جو كاشت سطح

درصد از كل توليد جو كشور را شامل  5/4درصد از سطح كشت كشور و اين مقدار توليد  8/4ميزان سطح كشت 

در بين  ام 7و از نظر ميزان توليد در جايگاه  ام 9شود. استان گلستان از نظر سطح توليد جو در كشور در جايگاه مي

 هاي كشور قرار دارد.استان

بصورت ديم گلستان  استانكشت غالب جو  ،دهدنشان مي هاي كشوربررسي درصد كشت جو آبي و ديم استان

ايالم، هاي استان هاي كشور قرار دارد.ام بين استان 3در جايگاه  ،ديمجو و از لحاظ درصد كشت  درصد( بوده 4/96)

 .را در استان خود دارا هستند ديم جودرصد كشت  90بيش از  كهگيلويه و بويراحمدو  كرمانشاه، گلستانمازندران، 

 8/4هكتار بوده كه نسبت به سال قبل  89063،  97-98ان سطح زيركشت جو استان در سال زراعي زبيني ميپيش

  درصد افزايش خواهد داشت.

  96-97 يسال زراع استان گلستان و کشور در جوو عملکرد در هکتار محصول  دیسطح کاشت و مقدار تول -05جدول 

 
 

 باشد : هاي كشور به شرح زير ميدر استانبررسي عملكرد در هكتار محصول جو 

  باالترين عملكرد باشد. تن مي 46/1تن و در استان گلستان  56/1متوسط عملكرد در هكتار جو در كل كشور

 را داراست. هاي كشوردر بين استان ام 16رتبه تن و استان گلستان  88/3مربوط به استان البرز با 

  باالترين عملكرد باشد. تن مي 8/2تن و در استان گلستان  7/2متوسط عملكرد در هكتار جو آبي در كل كشور

 را داراست. هاي كشوردر بين استان ام 12رتبه تن و استان گلستان  18/4مربوط به استان قزوين با 

  باالترين باشد. تن مي 41/1تن و در استان گلستان  05/1متوسط عملكرد در هكتار جو ديم در كل كشور

 را داراست. هاي كشوردر بين استان ام 7رتبه تن و استان گلستان  15/2عملكرد مربوط به استان البرز با 

 

دیمآبیکلدیمآبیکلدیمآبیکل

1,765,538545,3231,220,2152,746,6781,470,1321,276,5461/562/701/05کل کشور

84,9763,08081,895123,6988,616115,0821/462/801/41گلستان

---4/80/66/74/50/69/0سهم استان از کشور

9248724416127رتبه استان در کشور

عنوان
عملکرد در هکتار )تن(تولید )تن(سطح کاشت )هکتار(
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان جومحصول سطح کاشت  -17نمودار 

 

 

  96-97 يسال زراع ي کشور درهااستان جوسطح کاشت مساحت دیم به کل  جوسطح کاشت درصد مساحت  -18نمودار 
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان جومحصول  میزان تولید -19مودار ن

 

 

 يسال زراعاستان گلستان برحسب آبي و دیم در  جومقایسه درصد سطح کاشت و تولیدات محصول  -20نمودار 

97-96  
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراعدر استان گلستان و کشور برحسب آبي و دیم  جو محصولعملکرد در هکتار  -21نمودار 
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

 برنج )شلتوک( -د
برنج )شلتوک( كشت نمودند كه ميزان هكتار  18141بردار در بهره 14124در استان گلستان،  96-97 زراعي سال در

كشور  كل برنج )شلتوک(تن بوده است و الزم به توضيح است كل سطح زيركشت  89327توليد در اين سطح، 

 بصورت آبي بوده است. 

باشد كه از لحاظ درصد از كل كشور مي 6/4 ،محصول برنج )شلتوک( استان گلستانو ميزان توليد سطح زيركشت 

تن در هر  92/4با نيز و از نظر عملكرد در هكتار استان(  9)در بين  ام 4ان توليد در جايگاه زمي وزيركشت سطح 

كهگلويه و مربوط به استان  عملكرد در هكتارباالترين  كشور قرار دارد.استان  9در بين  ام 4هكتار در جايگاه 

 باشد.تن در هكتار مي 05/5با  بويراحمد

هكتار بوده كه نسبت به سال  9253،  97-98بيني ميزان سطح زيركشت برنج )شلتوک( استان در سال زراعي پيش

 درصد كاهش خواهد داشت. 49قبل 

سال  استان گلستان و کشور در برنج )شلتوک(و عملکرد در هکتار محصول  دیسطح کاشت و مقدار تول -06جدول 

  96-97 يزراع

 

 

 

 

 

 

 

 

دیمآبیکلدیمآبیکلدیمآبیکل

-396,877396,87701,956,2811,956,28104/934/93کل کشور

-18,14118,141089,32789,32704/924/92گلستان

----4/64/6-4/64/6سهم استان از کشور

-44-44-44رتبه استان در کشور

عنوان
عملکرد در هکتار )تن(تولید )تن(سطح کاشت )هکتار(
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان برنج )شلتوک(محصول سطح کاشت  -22نمودار 

 

 

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان )شلتوک(برنج محصول  میزان تولید -23مودار ن
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 استان گلستان و کشور 1397زراعت سال  آمارگيری طرح نتایج

  96-97 يسال زراع کشور در يهااستان برنج )شلتوک(محصول  عملکرد در هکتار -24مودار ن

 

 

 : مأخذ 

  1397 -زراعت آمارگيري طرح نتايج چكيده -آمار ايران مركز 


