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 1399سال  –  سازی چارچوب گلخانه های استان و کشور بهنگام  خالصه نتايج

 

 

 

   گلخانه های یبهنگام سازی چارچوب  نتايج  گزارش

 1399سال   - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

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

 و  آمار معاونت و ايران آمار مرکز توسط ١٣٩٩ سال دراستان و کشور  سازی چارچوب گلخانه هایبهنگام 

و  بازبين  آمارگير،) طرح اين اجرايی  عوامل تعدادگرديد.  انجام هااستان  ريزیبرنامه  و مديريت سازمان اطالعات

  .نداه بود نفر 7 استان در( ی طرح اجرا مسئول  کارشناس

 :  ذيلهای ای از نتايج اين طرح )منتشره توسط مرکز آمار ايران( برای شاخص خالصه 

 (گروه نوعبه تفکیک ) گلخانه ها تعداد -الف

 های گلخانه ها تعداد سالن -ب

 سطح کاشت گلخانه ها -ج

 میزان تولیدات و عملکرد گلخانه ها -د
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 1399سال  –  سازی چارچوب گلخانه های استان و کشور بهنگام  خالصه نتايج

   گلخانه تعداد - الف◄

گلخانه    22477کل کشور  ها در  گلخانه ، تعداد  ١٣٩٩در سال  ها  سازی چارچوب گلخانه بهنگام بر اساس نتايج طرح  

 ( 1)نمودار  غيرفعال( بوده است. ١4فعال، ١٩8)گلخانه  2١2غيرفعال( و در استان گلستان  ١845،  فعال 206٣2)

های کشور  را در بين استان  20جايگاه  ،کشوراز کل درصدی  0/١استان گلستان با سهم های فعال تعداد گلخانه

به ترتيب استانهای کرمان و  را است. بيشترين و کمترين تعداد گلخانه های فعال در کشور  دهبه خود اختصاص دا

 (2)نمودار   اند.گلخانه دارا بوده 84و  ٣064با ايالم 

 1399های کشور در سال  )فعال و غیرفعال( استان گلخانه های  تعداد    - 1نمودار  
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 1399های کشور در سال  استان فعال    گلخانه های تعداد    - 2نمودار  

 
 

را در جدول زير  ١٣٩٩تا  ١٣٩٣در استان بصورت روندی از سال  شروع فعالیتگلخانه ها بر اساس سال  تعداد

پس از افزايش تعداد واحدهای چارچوبی    داير بوده است.واحد گلخانه    77،    ١٣٩٣مشاهده می کنيد که تا قبل از سال  

 .گلخانه افزايش يافته است 2١2به  ١٣٩٩در سال 

 
  مالکیت نوع  استان بر اساس تعداد گلخانه های، ١٣٩٩در سال  های استانگلخانه بر اساس نتايج استخراج شده از 

واحد   6رکت دولتی  شدرصد(،    7/4واحد )  ١0، شرکت خصوصی  درصد(  5/٩١)  واحد  ١٩4شامل فردی و شريکی  

 درصد( بوده است.  0/١واحد ) 2درصد( و ساير  8/2)

 

قبل از سال 13991398139713961395139413931393سال شروع فعالیت

37342313158577تعداد

17/516/010/86/17/13/82/436/3درصد

سایرشرکت دولتیشرکت خصوصیفردی و شریکینوع مالکیت

1941062تعداد

91/54/72/81/0درصد
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 0/2)واحد  4با  تحقيقاتی ،درصد( 2/6٩) واحد 204شامل تجاری با  کاربردبر اساس  استانی گلخانه ها تعداد

 ( درصد می باشد.٩/0)واحد  2و کاريرد توام با  درصد( ٩/0)  واحد 2آموزشی با  ،درصد(

 
واحد  ٣4فقط گياهان ساالنه و درصد(  8/82) واحد ١64شامل  فعالیتنوع  عداد گلخانه های فعال استان بر اساست

 فقط گياهان دائمی بوده است.درصد(  ١7/2)

 
  20درصد(، مرکزی در    ٩/88واحد )  ١76شامل موضعی با      سیستم گرمایشبر اساس    فعال استان  گلخانه های  تعداد

  درصد( هيچ سيستم گرمايشی وجود نداشته است. 0/١واحد ) 2درصد( و در  ١/١0واحد )

 
  5/4٩واحد ) ٩8شامل  به شيوه تهويه جابجاکننده هوا سرمایش سیستم بر اساس  فعال استان گلخانه های تعداد

واحد شامل تبخيری يا  2پدو فن،  ( شاملدرصد 4/٣7واحد ) 74يک واحد شامل سايه انداز روی سقف، ، درصد(

 .درصد( دارای سيستم توام سرمايشی بوده است 6/١١واحد ) 2٣مهپاش و 

 
 واحد  88درصد( قطره ای ،    0/50)  واحد  ٩٩شامل    سیستم آبیاری تحت فشاربر اساس  فعال استان  گلخانه های    تعداد

 توام قطره ای و بارانی بوده اند. واحد دارای سيستم آبياری ١١( بارانی و درصد 4/44)

 

کاربرد توأمآموزشیتحقیقاتیتجارینوع کاربرد

204422تعداد

96/21/90/90/9درصد

 فقط گیاهان دائمی فقط گیاهان ساالنهنوع فعالیت

16434تعداد

82/817/2درصد

بدون سیستم گرمایشیمرکزیموضعینوع سیستم گرمایش

176202تعداد

88/910/11/0درصد

سیستم  توأمتبخیری یا مهپاشپد و فن سایه اندازی روی سقف تهویه یا جابه جایی هوا نوع سیستم سرمایش

98174223تعداد

49/50/537/41/011/6درصد

قطره ای و بارانی توأمبارانی قطره ای سیستم آبیاری تحت فشار

998811تعداد

50/044/45/6درصد
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  6(، آبکشت درصد 5/٩6واحد )  ١٩١خاک کشت با  شامل  شیوه کشتبر اساس فعال استان گلخانه های  تعداد

 درصد( و يک واحد دارای کشت توام بوده است. 0/٣واحد )

 
با    (، ظروفدرصد  4/40)  واحد  80با    که از لحاظ تنوع به زمين  محل کشتبر اساس    فعال استان  گلخانه های  تعداد

و  جزگلخانه   ٣ درصد( و 8/٣4واحد ) 6٩يک واحد، محل کشت توام در  (، سکو يا طبقاتدرصد  7/22) واحد 45

 پاسخ بوده اند.بیر يا ساي

 
درصد( با سازه های فلزی ، يک گلخانه  5/٩8واحد ) ١٩5شامل  نوع سازهبر اساس  فعال استان گلخانه های تعداد

 چوبی و دو گلخانه تواما فلزی و چوبی بوده اند. 

 
 ١/5واحد )  ١0،  پالستيکی  درصد(    4/٩2واحد )  ١8٣  شامل  هاآن  پوششنوع    بر اساس  فعال استان  گلخانه های  تعداد

چندگانه از پالستيک، شيشه و گلخانه بصورت پوشششهای  4درصد( پلی کربنات، يک گلخانه با پوشش شيشه و 

 پلی کربنات بوده است.

 
 

 

 

 

کشت توأمآبکشت خاك کشت شیوه کشت

19161تعداد

96/53/00/5درصد

سایر و اظهار نشده محل کشت توام  سکو یا طبقات ظروفزمینمحل کشت

80451693تعداد

40/422/70/534/81/5درصد

توأمچوبی فلزینوع سازه

19512تعداد

98/50/51/0درصد

پوشش توأمپلی کربنات شیشه ای پالستیکی نوع پوشش

1831104تعداد

92/40/55/12/0درصد
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 های گلخانه ها تعداد سالن   -ب◄

 با سالن 87822در کل کشور  ها، تعداد سالن٩١٣٩سال در  هاسازی چارچوب گلخانه بهنگام بر اساس نتايج طرح 

  گلستان  استان که باشدمی کتاره 5١ کل مساحت دارای سالن 745 تعداد با گلستان استان  و هکتار 7٩85 مساحت

 .است داشته قرار کشور های استان بين 2١ رتبه در هاسالن مساحت حيث از و ١٩ رتبه در سالن تعداد حيث از

 (4و  3  های)نمودار

  بوده  مترمربع 4٣85 و سالن ٩/٣ برابر ترتيب به کشور کل در گلخانه هر هایسالن  کل مساحت و تعداد متوسط

 و ١2 رتبه در ترتيب به کشور هایاستان بين در مترمربع 2406 مساحت و سالن 5/٣ بودن دارا با گلستان استان و

 (6 و  5 )نمودارهای دارد. قرار کشور هایاستان  بين در 25

  باشدکهمی  مترمربع 685 گلستان استان در و مترمربع ١١22 برابر کشور درکل گلخانه سالن يک مساحت متوسط 

 ( 7 )نمودار  دارد. قرار 24 رتبه در کشور هایاستان  بين در گلستان استان حيث اين از

  9139 سال  در کشور هایاستان  در ها گلخانه  هایسالن کل  تعداد مقایسه  -3 نمودار
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 9139 سال  در کشور هایاستان  در  ها گلخانه هایسالن  کل  مساحت -4 نمودار

 
 

   9139  سال   در   کشور   های استان   در   گلخانه   یک   برای   سالن   تعداد   متوسط   - 5  نمودار 
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  9139 لاس در کشور هایاستان  گلخانه یک  کل  مساحت مقایسه-6 نمودار

 
 9139 سال در کشور هایاستان  در گلخانه سالن یک  مساحت متوسط -7 نمودار
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 گلخانه ها سطح کاشت  -ج◄

  ی نت يز  اهانياز گل و گ  ري بغ  ها  تعداد گلخانه،  ١٣٩٩در سال    سازی چارچوبی گلخانه هابهنگام بر اساس نتايج طرح  

قرار   22واحد است که استان گلستان از اين حيث در جايگاه  82و  ١5245در کل کشور و استان گلستان بترتيب 

 ( 8)نمودار گرفته است. 

و در استان گلستان  هکتار 6/١026٩ برابر  کل کشور سطح کاشت در گلخانه ها بغير از گل و گياهان زينتی در

های کشور قرار  انبين است در 24درصدی در جايگاه  ٣/0تان با سهم استان گلس که  هکتار بوده است 8/٣١برابر 

 ( 9)نمودار  .شته استدا

  کل  رد زينتی( گياهان و گل از )بغير گلخانه يک کاشت سطح متوسط ٩١٣٩ سال در طرح اين نتايج اساس بر

 هایاستان   بين  در  را  ١8  جايگاه  گلستان  استان  که  است  بوده  مترمربع  ٣872  گلستان  استان  در  و  مترمربع   67٣6  کشور

 ( 10)نمودار  است.  داده اختصاص خود به کشور

   9139 سال  در کشور هایاستان زینتی( گیاهان و گل از )بغیر ها گلخانه  تعداد -8 نمودار
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   9139 لسا در کشور هایاستان زینتی( گیاهان و گل از )بغیر  ای گلخانه محصوالت کاشت  سطح -9 نمودار

 
   1399 لسا  در کشور هایاستان زینتی( گیاهان و گل از )بغیر گلخانه یک در محصول کاشت سطح  مقایسه-10 نمودار
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 و عملکرد گلخانه ها  میزان تولیدات  –   د◄

  ١5٣7١٣0 برابر کشور کل در ١٣٩٩ سال در زينتی گياهان و گل از بغير ای گلخانه محصوالت توليدات ميزان

  را  ام 27 جايگاه کشور، کل از درصدی 0/ ١٣ سهم با گلستان استان و است بوده تن ١٩24 گلستان استان در و تن

 ( ١١ )نمودار .است داده اختصاص خود به کشور هایاستان  بين در

  هر  توليدات متوسط زينتی، گياهان و گل پرورش از غير فعاليت با یها گلخانه از شده استخراج نتايج اساس بر

  جايگاه   در  حيث  اين  از  گلستان  استان  که  است  بوده  تن  5/2٣  گلستان  استان  در  و  تن  8/١00  کشور  کل  در  گلخانه

 استانهای   به  بترتيب  زينتی(  گياهان   و  گل  از  )بغير  گلخانه  هر  در  اتتوليد  متوسط  کمترين  و  بيشترين  دارد.  قرار  27

 ( ١2 )نمودار است. داشته اختصاص تن ٩/4 و 5/240 با گيالن و تهران

  زينتی،   گياهان  و  گل  پرورش  از   بغير  های  گلخانه  توليدات  ميزان  و  کاشت  سطح  از  شده   استخراج  نتايج  به  توجه   با

  های   گلخانه  عملکرد   که  دهد   می  نشان  آيد  می  دست  به  کاشت  سطح  به  توليدات  ميزان  تقسيم  از  که  عملکرد  ميزان

 حيث  اين از که است بوده کيلوگرم ١/6 ستانگل استان در و کيلوگرم ١5 کشور کل در مترمربع هر در استانها

 ( ١٣ )نمودار است. داده اختصاص خود   به کشور استانهای بين در را 28 جايگاه گلستان استان

 1399 سال در کشور هایاستان زینتی( گیاهان و گل از )بغیر  ها گلخانه تولیدات  میزان -11 نمودار
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 1399 سال در  کشور استانهای زینتی( گیاهان و گل از )بغیر  گلخانه هر تولیدات میزان متوسط -21 نمودار

 

 1399 سال  در کشور استانهای زینتی(  گیاهان و گل از )بغیر گلخانه هر در تولید  عملکرد -31 نمودار
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رتبه سهماستان کشور عنوان شاخصردیف

224772120/920تعداد گلخانه1

878227450/819تعداد سالن2

12-3/93/5متوسط تعداد سالن  هر گلخانه3

4
مساحت سالن ها 

)هکتار(
9857510/521

5
متوسط مساحت کل سالن های هر گلخانه 

)متر مربع(
43852406-25

6
متوسط مساحت هر سالن گلخانه

)مترمربع(
1122685-24

15245820/522تعداد گلخانه )بجز گل و گیاه زینتی(7

8
سطح کاشت 

)هکتار(
10269/631/80/324

9
متوسط سطح کشت هر گلخانه

)مترمربع(
67363872-18

10
میزان تولیدات

)تن(
153713119240/1327

11
متوسط تولید هر گلخانه 

)تن(
100/823/5-27

28-156/1عملکرد ) کیلوگرم در هر متر مربع(12

خالصه یافته های طرح چارچوبی گلخانه های استان و کشور -1399


