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رزیی استان گلستانانهمربتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
   

 فعال در خرید تضمینی گندم استان هایتعداد و ظرفیت سیلوها و انبار 

 آرد جاتکارخانو  (خصوصي بخش) انبار و سيلو، (غله ملكي) انبار و سيلومراکز خرید و نگهداری گندم استان شامل 

سيلوها  جود دارد.گندم و سازیذخيرهباشد. در برخي از این مراکز سيلو و یا انبار )گاهاً هم سيلو و هم انبار( جهت مي

 هایباراناست که  الزم به توضيح د.نباشساده مي یاو ي و انبارها نيز بصورت مكانيزه، نيمه مكانيزه نبت بصورت فلزی و

 د.نباشاستان مي طرف قرارداد با شرکت غله و خدمات بازرگانينيز  روستایي تعاونسازمان  پوشش تحت

  : به شرح زیر بوده است 1396سال در استان  و انبارهای ذخيره گندم تعداد کل سيلوها

 انبار و سيلورکز م 6که از این تعداد  مرکز بوده است 52، 1396طرف قرارداد سال  کل سيلوها و انبارهای تعداد

طرف قرارداد  مرکز 52از باشد. مي آرد كارخانجاتمرکز  26و  سيلو و انبار بخش خصوصيمرکز  20 ،(غله ملكي)

اند. به عبارت ار بودهنبامرکز فقط دارای  19مرکز فقط دارای سيلو و  16مرکز شامل انبار و سيلو،  17تعداد  ،استاندر 

سيلوی بتني( و  تن 182206تن سيلو فلزی و  625560) تن 807766واحد با ظرفيت  33دیگر تعداد کل سيلوهای استان 

  مكانيزه ون انبار نيمه ت 104269 تن انبار مكانيزه، 257218تن ) 677951انبار با ظرفيت  36 ،تعداد انبارهای این مراکز

 53اد شامل قراردطرف  وستایير تعاونانبارهای سازمان  تعدادالزم به توضيح است که باشد. ار ساده( ميتن انب 316464

  بوده است. تن 159900 مرکز بصورت انبار ساده با مجموع ظرفيت
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تن  204745فيت سيلو با ظر 6وها در شهرستان گنبدکاووس، شامل بيشترین ظرفيت سيلسيلوی استان،  33از تعداد 

 16تن ) 134069با ظرفيت  انبارهای استان در شهرستان گنبدبيشترین ظرفيت  و( از کل ظرفيت استان درصد 3/25)

 درصد( قرار دارد. 

 1396برحسب نوع در سال در خرید تضمینی گندم سیلوها و انبارهای فعال استان  تعداد  -1جدول 

 
 

 تن-1396برحسب نوع در سال  در خرید تضمینی گندم یلوها و انبارهای فعال استانظرفیت س  -2جدول 

 

 باشد.اداره غله می توجه به مجوزهای صادر شده توسط با -

 

 

 

دارای سیلو و انبار توأمفقط دارای سیلوفقط دارای انبارجمعنوع مالکیت

۶۱۱۴سيلو و انبار )ملكي غله(

۲۰۵۱۱۴سيلو و انبار )بخش خصوصي(

۲۶۱۳۴۹كارخانه آرد

۵۳۵۳۰۰انبارهای سازمان تعاون روستايي

۱۰۵7۲۱۶۱7جمع

شرح
سیلو و انبار 

)ملکی غله(

سیلو و انبار 

)بخش خصوصی(
كارخانه آرد

انبار تحت پوشش 

تعاون روستایی
مجموع

۹۰,۰۰۰۳۴۸,۴۱۱۱۸7,۱۴۹۰۶۲۵,۵۶۰سيلو فلزی

۸۲,۰۰۰۸۹,۵۶۹۱۰,۶۳7۰۱۸۲,۲۰۶سيلو بتني

۱۰۰,۰۰۰۵۶,۰۸۵۱۰۱,۱۳۲۰۲۵7,۲۱۸انبار مكانيزه

۰۲۲,۳۹۴۸۱,۸7۵۰۱۰۴,۲۶۹انبار نيمه مكانيزه

۴۵,۰۰۰۹۰,۰۱۳۱۸۱,۴۵۱۱۵۹,۹۰۰۴7۶,۳۶۴انبار ساده

۳۱7,۰۰۰۶۰۶,۴7۲۵۶۲,۲۴۵۱۵۹,۹۰۰۱,۶۴۵,۶۱7جمع
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 نت-1396رفیت سیلوها و انبارهای فعال در خرید تضمینی گندم استان تا پایان سال ظ -1نمودار 

 

 

 تن-1396عال استان برحسب شهرستان در سال ظرفیت سیلوها و انبارهای ف -3جدول 

 

تعداد سیلوشهرستان
ظرفیت 

سیلو فلزی

ظرفیت 

سیلو بتنی

ظرفیت كل 

)سیلوها(
تعداد انبار

ظرفیت انبار 

نیمه مکانیزه

ظرفیت انبار 

مکانیزه

ظرفیت انبار 

ساده

ظرفیت كل 

)انبارها(

۱۲۰,۳77۰۲۰,۳77۳۰۰۵۲,۰۰۰۵۲,۰۰۰آزادشهر

۴۵۶,۸۴۸۰۵۶,۸۴۸7۱۴,۲۰۵۲۹,۶7۰۴۹,۴۰۰۹۳,۲7۵آق  قال

۱۳۱,۰۳۱۰۳۱,۰۳۱۴۰۰۲۰,۳۰۰۲۰,۳۰۰بندرگز

۳۶۶,۵۵۱۰۶۶,۵۵۱۲۰۲۲,۸۶۳۶,۶۱۳۲۹,۴7۶تركمن

۲۴۱,۰۲۱۰۴۱,۰۲۱۵۰۰۳۲,۵۱۶۳۲,۵۱۶راميان

۲۳۰,۰۰۰۶۸,۹7۰۹۸,۹7۰7۳7,۴۲۸۱۰,۰۰۰۱۹,۹۲۳۶7,۳۵۱علي   آباد

۲۱۸,۵7۰۰۱۸,۵7۰۱۲۲۸,۱۶۳۰۸۳,۲۱۱۱۱۱,۳7۴كردكوی

۴۳7,۲۲۰۲۰,۶۰۰۵7,۸۲۰۸۲۲,۳۹۴۴۲,۸۲۰۲7,۴77۹۲,۶۹۱كالله

۳۳۹,۸۶۲۶۰,۶۳7۱۰۰,۴۹۹۶۰۶7,۹۰۳۲۳,۰۹۳۹۰,۹۹۶گاليكش

۳۱۸,۸۱۳۱۶,۰۰۰۳۴,۸۱۳۱۳۰۱۹,۹۶۸۴۶,۰۸۵۶۶,۰۵۳گرگان

۶۱۸۸,7۴۵۱۶,۰۰۰۲۰۴,7۴۵۱۳۲,۰۸۰۵۱,۲۴۲۸۰,7۴7۱۳۴,۰۶۹گنبدكاووس

۲7۶,۵۲۱۰7۶,۵۲۱۶۰۱۲,7۵۱۲۱,۰۰۰۳۳,7۵۱مراوه تپه

۰۰۰۰۳۰۰۱۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰مينودشت

۳۳۶۲۵,۵۶۰۱۸۲,۲۰۶۸۰7,7۶۶۸۹۱۰۴,۲۶۹۲۵7,۲۱۸۴7۶,۳۶۴۸۳7,۸۵۱كل استان
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 )تن( -تا پایان سال ملکی و خصوصیظرفیت سیلوها و انبارهای ساالنه روند  -2ر نمودا

 
 

 )تن(-سال درملکی و خصوصی فعال سیلوها و انبارهای  ظرفیت مقایسه شهرستانی -3ر نمودا
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 میزان خرید تضمینی گندم 

تان را خریداری تن گندم کشاورزان اس 1102383 گلستان مقدار غله و خدمات بازرگاني استان ، شرکت1396در سال 

تن  451000 این شرکت 1396درصد کاهش داشته است. در سال  2/19تن(،  1364000) 1395که نسبت به سال  نمود

 ن گندم خریداریتن گندم را تحویل سيلوها داده است. بيشترین ميزا 927686گندم را جهت مصرف تحویل کارخانه و 

 است.  ودهب( درصد 1/21تن ) 232228 باشهرستان گنبدکاووس توسط مراکز خرید گندم شده از کشاورزان استان 
 تن - سال در خرید گندم از کشاورزان استانمیزان ساالنه روند  - 4 نمودار

 
 

 

  

 

 

 

  

(خانیابوالفضل حسینرابط آماری : ) استان شرکت غله و خدمات بازرگانیمأخذ :   

(ریزیسازمان مدیریت و برنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابر استان گلستان             


