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 گلستانرزیی استان  تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانهم
 

 

 تعداد دام عشایر 

درصد رضد داضتِ  8/0، 1395ًسثت تِ سال ٍ  تَدُ رأس 869762تعداد دام عطایر استاى گلستاى  1396در سال 

درصد آى ضتر ٍ  2/0درصد آى گاٍ،  1/2درصد آى تس،  3/12،  درصد آى گَسفٌد 8/84، دام است. از ایي تعداد

 دردرصد  72ضْرستاى گٌثدکاٍٍس ٍ  دردرصد  28 از کل تعداد دام استاى، .تاضد هی سویاىدرصد آى تک  6/0

 .دٌتاض  تپِ هی ضْرستاى هراٍُ
 )رأس( در سال تعداد دام عشاير استان گلستانريود  -1ومًدار 
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 تولیدات دامی عشایر مقدار و ارزش 

 3/5، تي( 5956) درصد آى گَضت 2/28کِ  تَدُتي  21152هقدار تَلیدات داهی عطایر استاى  1396در سال 

تاضد. ارزش تَلیدات داهی عطایر استاى در  هی تي( 14067) درصد آى ضیر 5/66ٍ تي(  1129)درصد آى پطن 

درصد  3/9درصد ارزش پطن ٍ  6/0درصد ارزش گَضت،  1/90هیلیَى ریال تَدُ کِ  2582474، 1396سال 

 4/1تِ ترتیة  1395ًسثت تِ سال  1396در سال  ت داهی عطایر استاىتَلیداٍ ارزش  هقدار. تاضد ارزش ضیر هی

 درصد افسایص داضتِ است.  6/28 ٍ درصد

تپِ تَلید  درصد در ضْرستاى هراٍُ 72درصد در ضْرستاى گٌثدکاٍٍس ٍ  28هقدار تَلیدات داهی عطایر استاى، 

 ضَد.  هی

 )ته( مقدار تًليدات دامي عشاير استان گلستانريود  -2 ومًدار
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 (ريال ميليًن) تًليدات دامي عشاير استان گلستان ريود ارزش -3ومًدار 

 

 

 عشایرتولیدات زراعی و ارزش  مقدار 

 افسایصدرصد  8/8، 1395تَدُ کِ ًسثت تِ سال  تي 38855 ،1396 سال در استاى عطایر زراعی تَلیدات هقدار

 2/10 ٍ تي( 7820) جَ درصد 1/20 ،تي( 27070) گٌدم درصد 7/69 استاى، تَلیدات هقدار ایي از داضتِ است.

 سْن آى درصد 14/72 ٍ گٌثدکاٍٍس ضْرستاى سْن آى درصد 86/27 ٍتَدُ  تي( 3965) یًَجِ درصد

 تَدُ است ریال هیلیَى 462410 ،1396 سال در استاى عطایر زراعی تَلیدات ارزش. تاضد هی تپِ هراٍُ ضْرستاى

 عطایر زراعی تَلیدات ارزش .تاضد هی یًَجِ درصد 4/8 ٍ جَ درصد 2/17 گٌدم،آى هرتَط تِ  درصد 3/74 کِ

 .است داضتِ افسایص درصد 9/10 ،1395 سال تِ ًسثت 1396 سال در استاى
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  (ته) گلستان استان عشاير زراعي تًليدات مقدار  -4ومًدار 

 
 

 ريال( ميليًن ) عشاير استان گلستان زراعيتًليدات  ريود ارزش -5ومًدار 
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 تولیدات صنایع دستیو ارزش  میسان 

 7/14، 1395ًسثت تِ سال تَدُ ٍ هتر هرتع  36020، 1396تَلیدات صٌایع دستی عطایر استاى در سال  هیساى

است. درصد  6/69تپِ  درصد ٍ سْن ضْرستاى هراٍُ 4/30درصد افسایص داضتِ است. سْن ضْرستاى گٌثدکاٍٍس 

درصد جاجین  7/2درصد گلین ٍ  4/28درصد پطتی،  4/9درصد قالی،  9/59تَلیدات صٌایع دستی عطایر استاى 

 .است

 سْندرصد  3/7قالی،  سْندرصد  73کِ  تَدهیلیَى ریال  62073ارزش تَلیدات صٌایع دستی عطایر استاى  

 1396استاى در سال  یدات صٌایع دستیجاجین است. ارزش تَل سْندرصد  4/2گلین ٍ  سْندرصد  3/17پطتی، 

 درصد افسایص داضتِ است.  5/11، 1395ًسثت تِ سال 

 )مترمربع( تًليدات صىايع دستي عشاير استان گلستان ريود ميسان -6 ومًدار

 

 

 

 



 

6 

 گلستان استان یزامور عشا یزیتمدگشارش عملکزد 

 

 (ريال )ميليًن  گلستان استان عشاير دستي صىايع تًليدات ارزش ريود -7ومًدار 

 

 

  سوختنیمقدار توزیع مواد 

لیتر ًفت  358200 ،سیلٌدر گاز هایع 353150، 1396تَزیع ضدُ ترای عطایر استاى در سال هقدار هَاد سَختٌی 

سْن ضْرستاى گٌثدکاٍٍس از . تپِ تَدُ است تیي دٍ ضْرستاى گٌثدکاٍٍس ٍ هراٍُیل ئلیتر گازٍ 39655ٍ سفید 

 درصد تَدُ است. 1/30ل یئدرصد ٍ گازٍ 30درصد، ًفت سفید  33 سیلٌدر گاز هایع
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 مند از امکانات رفاهی هتعداد خانوار عشایر بهر 
 :  تاضد تِ ضرح ذیل هی 1396تا پایاى سال هٌد از اهکاًات رفاّی در استاى ُ تعداد خاًَار عطایر تْر

هرکس ، خاًَار 735 راُ آسفالتِ ،خاًَار 1952 راُ ضٌیخاًَار،  1000 آترساًی سیار ،خاًَار 1811 آب آضاهیدًی

خاًَار ٍ  3070 ّای ًفتی فراٍردُ ،خاًَار 2612 گاز هایع خاًَار، 2258 اًثار ذخیرُ علَفِ ،خاًَار 2575آهَزضی 

 .خاًَار 3352فرٍضگاُ تعاًٍی 

 1396تا پايان سال مىد از امكاوات رفاهي  تعداد خاوًار عشاير بهرٌ -8 ومًدار
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 های سوختی احداثی امور عشایری رآوردههای توزیع ف جایگاه 

 جایگاُ 11 ،تاضد کِ از ایي تعداد جایگاُ هی 15ّای سَختی احداثی اهَر عطایر استاى  ٍردُآّای فر تعداد جایگاُ

جایگاُ گاز هایع ٍ یک جایگاُ  2است. در ضْرستاى گٌثدکاٍٍس  یلئگازٍجایگاُ ًفت سفید ٍ  4گاز هایع ٍ 

ترای  یلئگازٍجایگاُ ًفت سفید ٍ  3جایگاُ گاز هایع ٍ  9تپِ  ٍ در ضْرستاى هراٍُ یلئگازًٍفت سفید ٍ 

 رساًی تِ عطایر استاى قرار دارد.  خدهت

 

های تعاونی عشایری شركتو  ها اتحادیه 

ارد ًفر ضاغل د 13 ضرکت تعاًٍی تحت پَضص ٍ 8ّای عطایری ٍحدت(  اتحادیِ تعاًٍی عطایر استاى )تعاًٍی

 4500 تراتر تِ ترتیة ایي اتحادیِ هیلیَى ریال است. هیساى تَزیع جَ ٍ سثَس 9836ٍ هیساى سرهایِ ایي اتحادیِ 

در هجوَع دارای  ًفر ضاغل ٍ 9دارای  ص ایي اتحادیِضرکت تعاًٍی تحت پَض 8تاضد.  تي هی 1300تي ٍ 

 تاضٌد.  هیلیَى ریال سرهایِ هی 31958

 

(محبیرجبعلی رابط آماری : ) گلستان استان عشایز امور مدیزیتمأخذ :   

(ریشیساسمان مدیزیت و بزنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابز استان گلستان             


