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  تخم گذار مرغ پرورش هاییمرغدار  از سرشماری نتايج  گزارش

 1399سال   - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

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

  مرکز  توسط ١٣٩٩ سال مرداد و تیر هایماه  دراستان و کشور  تخمگذار مرغ پرورش هاییمرغدار  از سرشماری

 اجرايی عوامل تعدادگرديد.  انجام هااستان  ريزیبرنامه  و مديريت سازمان اطالعات و آمار معاونت و ايران آمار

از  طرح  اين اجرای برای .نداه بود نفر ١١ استان در( اجرا کارشناس و گروه مسئول بازبین، آمارگیر،) طرح اين

 نام  فهرست طرح، میدانی عملیات با همزمان. شد استفاده اولیه چارچوب عنوان به ١٣٩7 سال نشان و نام فهرست

 .شد نیزبروزرسانی ها مرغداری نشان و

است   هرمزگان و گیالن بوشهر، ،مايال های استان شاملوجود دارد که  هاساير استانتحت عنوان  اطالعاتی نکته:

 ست.ا شده تجمیع آنهااطالعات ، محرمانگی حفظ منظور به و استانها اين در مرغداری تعداد بودن کم دلیل بهو 
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 خالصه یافته اه◄ 
 

اند. بوده  واحد غیرفعال ٣١2مرغداری فعال و  ١٣١٣کشور،  کلدر واحد  ١625تعداد از  ١٣٩8در سال  ➢

 4/١با سهم  استان گلستان .است واحد بوده ١٩استان گلستان در تخمگذار مرغداری پرورش مرغ تعداد 

 های کشور به خود اختصاص داده است.را در بین استان ١5درصدی از کل کشور، جايگاه 

  از  که است داشته وجود گلستان استان در سالن 85 کشور، کل در سالن 466٣ تعداد از ٩١٣٩ سال در ➢

 است. داشته  کشور استانهای بین در را ١2 رتبه ، درصدی 8/١ سهم با گلستان استان حیث، اين

که از اين تعداد، استان  بوده استهزارقطعه  6/٩755٩ ،١٣٩٩ در سالکشور  هایمرغداری  کل ظرفیت ➢

 را دارا بوده است. ١١جايگاه درصدی از کل کشور،  ٣6/2هزارقطعه و سهم  2٣06گلستان با ظرفیت 

  2١٩2١ گلستان استان در و تن 86٩42١ برابر ٩8١٣ سال در کشور کل خوراکی مرغ تخم تولید میزان ➢

 است. داشته را ١2 جايگاه کشور، کل از درصدی 5/2 سهم با گلستان استان است. بوده تن

  استان  است. بوده نفر  ٣٩٣ گلستان استان در و فر ن١١460 ،8١٣٩ سال در کشور در  کارکنان کل تعداد ➢

 است.  داشته کشور استانهای بین در را ١0 جايگاه درصدی، 4/٣ سهم با گلستان
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د -الف◄  ری   تعدا ر  مرغ  رپورش اهیمرغدا تخمگذا
   

 ٣١2و مرغداری فعال  ١٣١٣کشور، در سطح  تخمگذارمرغداری پرورش مرغ  ١625تعداد از  ١٣٩8در سال 

تمامی   که است بوده واحد ١٩ استان گلستاندر  تخمگذارمرغداری پرورش مرغ اند. تعداد بوده  غیرفعال واحد

از درصدی  4/١با سهم  تخمگذارپرورش مرغ  فعال مرغداریاستان گلستان از لحاظ تعداد  واحدها فعال بوده اند.

 ( ١)نمودار . به خود اختصاص داده است های کشوردر بین استان را  ١5 جايگاه  ،کشورکل 

  275استان خراسان رضوی با بترتیب در  ١٣٩8بیشترين و کمترين مرغداريهای فعال و غیرفعال کشور در سال 

اند واحد که همگی فعال بوده 4( با هرمزگان  و گیالن بوشهر، ،مايالغیرغعال( و ساير استانها) ٣٩فعال؛ 2٣6واحد )

 را شامل می شود.

واحد   ٣٩4واحد فعال و  ١٣52) واحد  ١746 کشورکل در  ١٣٩7در سال  تخمگذار هایمرغداری کل  تعداد

 اند.بوده  فعال که همگیواحد  ١٩در استان گلستان  وغیرفعال( 

 1398هاي کشور در سال  )فعال و غیرفعال( استان   تخمگذار پرورش مرغ    هاي مرغداري تعداد    -1نمودار  
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د سالن  -ب◄  ری  تعدا ر  رپورش مرغ اهی مرغدا  تخمگذا
 گلستان استان در سالن 85 کشور، کل در تخمگذار مرغ  پرورش مرغداری سالن 466٣ تعداد از ٩١٣٩ سال در

 قرار  کشور استانهای ساير بین در ١2 رتبه در درصدی 8/١ سهم با گلستان استان حیث،  اين از که دارد وجود

 ( 2 )نمودار .است گرفته

 استان  و سالن 2/ ٩ برابر کشور  کل در مرغداری  واحد یک در تخمگذار مرغ پرورش هایسالن تعداد متوسط

 (٣ )نمودار است. داده اختصاص خود به کشور هایاستان  بین در را دوم جايگاه ،سالن 5/4 بودن دارا با گلستان

  9139 سال  در کشور هاياستان تخمگذار مرغ پرورش مرغداري سالن تعداد -2 نمودار
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   9139  سال   کشور   هاي استان   در   مرغداري   واحد   یک   در   تخمگذار   مرغ   پرورش   هاي سالن   تعداد   متوسط   -3  نمودار 
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ری ظرفیت  -ج◄  ر رپورش مرغ اهی مرغدا  تخمگذا
باشد که از هزار قطعه می 6/٩755٩برابر  ١٣٩٩ در سالکشور  تخمگذارپرورش مرغ های مرغداری  کل ظرفیت

بین   ١١درصدی از کل کشور، در جايگاه  ٣6/2هزار قطعه و سهم  2٣06، استان گلستان با ظرفیت تعداداين 

 ( 4دارد. )نمودار  های کشور قراراناست

کل   در مرغداری  واحد یک در تخمگذار مرغ پرورش ظرفیت متوسط ٩١٣٩ سال در طرح، اين نتايج اساس بر

در بین را  ٣که استان گلستان جايگاه  است هزار قطعه بوده 4/١2١ قطعه و در استان گلستانهزار  0/60 کشور

 (5)نمودار  به خود اختصاص داده است. های کشوراستان

 استان  و قطعه هزار ٩/20 کشور کل برای ٩١٣٩ سال در سالن هر در تخمگذار مرغ  پرورش ظرفیت متوسط

 دارا  کشور هایاستان  بین در را ١0 جايگاه گلستان استان شاخص، اين در که است بوده  قطعه هزار ١/27 گلستان

 (6 )نمودار باشد.می

  9139 سال در کشور هاياستان  تخمگذار مرغ پرورش هايمرغداري اسمی ظرفیت -4 نمودار
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  9139 لسا در کشور هاياستان  تخمگذار مرغ پرورش مرغداري واحد یک اسمی ظرفیت  متوسط -5 نمودار

 
  9139 لسا در کشور هاياستان  تخمگذار مرغ پرورش مرغداري سالن یک اسمی ظرفیت  متوسط -6 نمودار

 



 

9 
 1399سال    –  تخمگذار مرغ  پرورش  هاییمرغدار  از  سرشماری   خالصه نتايج

 میزان تولید تخم مرغ خوراکی  – د◄ 

 86٩42١ برابر ٩8١٣ سال در کشور کل هایمرغداری  در شکسته و لنبه شامل خوراکی مرغ تخم تولید میزان

 در  را ١2 جايگاه کشور، کل از درصدی 5/2 سهم با گلستان استان است. بوده تن 2١٩2١ گلستان استان در و تن

 ( 7 )نمودار است. داده اختصاص خود به کشور هایاستان  بین

  مرغ  تخم تولید میزان ،١٣٩6سال در تخمگذار مرغ پرورش هایمرغداری  از گیریآمار طرح نتايج اساس بر

 هایسال تولید مقدار بررسی .است بوده تن ١6728 برابر گلستان استان در و تن 67٣68٩ کشور کل در خوراکی

 6١٣٩ سال به نسبت 8١٣٩ سال در خوراکی مرغتخم تولید میزان دهد،می نشان کشور و استان 8١٣٩ و ١٣٩6

 .ندا داشته افزايش درصد( ٣١) تن 5١٩٣ گلستان استان در و درصد(  ١/2٩) تن ١٩57٣2 کشوردر

 دهدمی  نشان ،6١٣٩ سال به نسبت 8١٣٩ سال در کشور هایاستان  خوراکی مرغ تخم تولید رشد میزان مقايسه

  278 تغییرات مقدار با شمالی خراسان )استان .است داشته افزايش  استان 20 در و کاهش شاخص  اين  استان 8 در

 ( 8 )نمودار .(اندداشته قرار 2١ جايگاه در افزايش درصد ٣١ با گلستان استان و اول جايگاه در افزايش تن

 1398 سال  در کشور  هاياستان تخمگذار مرغ پرورش  هايمرغداری در خوراکی مرغتخم  تولید میزان -7 نمودار
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     )بجز  کشور هاياستان تخمگذار مرغ پرورش هايمرغداری در خوراکی مرغتخم  تولید تغییرات میزان -8 نمودار

 1396 به نسبت 1398 سال در شمالی(  خراسان
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 برابر  کشور کل در تخمگذار مرغ پرورش فعال مرغداری واحد يک در خوراکی مرغ تخم تولید میزان متوسط

 هایاستان  بین در ٣ جايگاه در گلستان استان حیث اين از که باشدمی  تن 8/١١5٣ گلستان استان در و تن 2/662

 ( ٩ )نمودار است. گرفته قرار کشور

 1398  سال   در   کشور   هاي استان   تخمگذار   مرغ   پرورش   فعال   مرغداري   واحد   یک   در   خوراکی   مرغ   تخم   تولید   متوسط  -9 نمودار
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د -هـ◄  ر  مرغ  رپورش اهیمرغداری  رد کارکنان تعدا  تخمگذا
 گلستان  استان در و فرن١١460 ،8١٣٩سال در کشور تخمگذار مرغ پرورش هایمرغداری  در کارکنان کل تعداد

 ( ١0 )نمودار است. داشته کشور استانهای بین در را ١0 جايگاه ،درصدی 4/٣ سهم با گلستان است. بوده نفر ٣٩٣

 کارکنان کل تعداد ،١٣٩6 سال در تخمگذار مرغ پرورش هایمرغداری  از گیریآمار طرح نتايج اساس بر

  . است بوده نفر ٣68 برابر گلستان  استان در و نفر ١١45١ کشور تخمگذار مرغ پرورش هایمرغداری در شاغل

 کشور  و استان ١٣٩8 و ١٣٩6 هایسال در تخمگذار مرغ پرورش مرغداريهای در شاغل کارکنان تعداد بررسی

 در و درصد( 4/0) نفر ٣0٩ کشوردر ١٣٩6 سال به نسبت ١٣٩8 سال در شاغل کارکنان تعداد دهد،می نشان

 ( ١١ )نمودار .ندا داشته افزايش درصد( 8/6) نفر 25 گلستان استان

 به نسبت ١٣٩8 سال در کشور هایاستان تخمگذار مرغ پرورش مرغداريهای در شاغل کارکنان تعداد مقايسه

 افزايش استان ١4 در و تغییر بدون استان 2 در ،کاهش استان ١2 در شاخص اين که دهدمی نشان ١٣٩6 سال

 گاهجاي در گذشته دوره در کارکنان تعداد بودن صفر بدلیل و نفر ٩ افزودن با شمالی خراسان )استان .است داشته

   .(اندداشته قرار 2١ جايگاه در افزايش درصد 8/6 با گلستان استان و اول

  8139 سال در کشور هاياستان  تخمگذار مرغ پرورش فعال هايمرغداري در  کارکنان کل تعداد -01 نمودار
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  خراسان  )بجز کشور هاياستان تخمگذار  مرغ پرورش فعال مرغداري در کارکنان کل  تعداد تغییرات میزان -11 نمودار

   6139 سال به نسبت 8139 سال در (شمالی
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 در و نفر 7/8 برابر کشور کل در تخمگذار مرغ پرورش فعال مرغداری واحد يک در کارکن تعداد متوسط

 گرفته قرار کشور هایاستان  بین در 2 جايگاه در گلستان استان حیث اين از که باشدمی نفر 7/20 گلستان استان

 ( ١2 )نمودار است.

  8139 سال  در کشور هاياستان تخمگذار مرغ پرورش فعال مرغداري واحد یک در نشاغال  تعداد متوسط -21 نمودار
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رتبهسهم استاناستان گلستانکل کشورسالواحدردیف

13991625191/215واحدتعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار1

13981313191/415واحدتعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار )فعال(2

--13983120واحدتعداد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار )غیرفعال(3

13994663851/812تعدادتعداد سالن مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار4

2-13994/52/9تعدادمتوسط تعداد سالن یک واحد مرغداري پرورش مرغ تخمگذار5

139997559/623062/411هزارقطعهظرفیت اسمی مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار6

3-139960/0121/4هزارقطعهمتوسط ظرفیت اسمی یک واحد پرورش مرغ تخمگذار 7

10-139920/927/1هزارقطعهمتوسط ظرفیت اسمی یک سالن پرورش مرغ تخمگذار 8

1398869/421/92/512هزارتنوزن تخم مرغ خوراکی در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار9

10
متوسط وزن تخم مرغ خوراکی در یک واحد مرغداري فعال  

پرورش مرغ تخمگذار
3-1398662/21153/8تن

1398114603933/410نفرتعداد کارکنان شاغل در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار11

12
متوسط تعداد کارکنان شاغل در یک واحد مرغداري فعال  

پرورش مرغ تخمگذار
2-13988/720/7نفر
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