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  گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری نتايج گزارش

 1397سال  - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

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

 مرکز توسط ١٣٩٧ سال مرداد و تیر هایماه دراستان و کشور  گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری

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

  .بودند نفر 2١ استان در( اجرا کارشناس و گروه مسئول بازبین، آمارگیر،) طرح اين

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

  گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري تعداد -الف

 پرورش مرغ گوشتیهاي مرغداري تعداد سالن -ب

 گوشتیپرورش مرغ هاي مرغداريظرفیت  -ج

 پرورش مرغ گوشتی هايمرغداريتعداد جوجه یکروزه ریخته شده در  -د

 پرورش مرغ گوشتی هايمرغداريدر یافته پرورشتعداد مرغ زنده  -ه

 پرورش مرغ گوشتی هايمرغداريدر یافته پرورشوزن مرغ زنده  -و

 گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري در شاغل كاركنان تعداد -ز
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  گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري تعداد -الف

 5١٩8و مرغداری فعال  ١5٣22کشور، مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح  20520تعداد از  ١٣٩٧در سال 

از اين  که بوده است واحد ٩١١ در استان گلستان مرغداری پرورش مرغ گوشتیاند. تعداد غیرفعال بوده واحد

پرورش مرغ  فعال مرغداریاستان گلستان از لحاظ تعداد  اند.واحد غیرفعال بوده ١٣١فعال و آن واحد  ٧80تعداد

. به خود اختصاص داده است های کشوردر بین استانرا  5جايگاه  ،کشوراز کل درصدی  0٩/5با سهم گوشتی 

 (١)نمودار 

واحد  5520واحد فعال و  ١25٧٣) واحد١80٩٣  کشورکل در  ١٣٩4در سال  گوشتی هایمرغداریکل  تعداد

 بوده است. (غیرفعال واحد ١٣٣فعال و  واحد ٧١١واحد ) 844در استان گلستان  وغیرفعال( 

 1397هاي کشور در سال )فعال و غیرفعال( استانگوشتی پرورش مرغ  هايمرغداريتعداد  -1نمودار 
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 گوشتیپرورش مرغ هاي مرغداري تعداد سالن -ب

 ٣٧8٣١68٧ مساحت با کشور کل در گوشتی مرغ پرورش مرغداری سالن 4٧0٩5 تعداد از ١٣٩٧ سال در

 شاخص حیث از که دارد وجود گلستان استان در مترمربع 255٩4٣8 مساحت مجموع با سالن 2٣١0 ،مترمربع

 قرار کشور هایاستان بین 4 رتبه در هاسالن مساحت شاخص حیث از و ٧ رتبه در گلستان استان سالن، تعداد

 (٣و 2 های)نمودار دارد.

 برابر ترتیب به کشور کل در مرغداري واحد یک در گوشتی مرغ پرورش هایسالن مساحت و تعداد متوسط

 در مترمربع ٣28١ مساحت و سالن ٩6/2 متوسط بودن دارا با گلستان استان و بوده مترمربع 246٩ و سالن 0٧/٣

 (5و4،٣ )نمودارهای دارد. قرار کشور هایاستان بین در ٧ و ١6 رتبه در ترتیب به کشور هایاستان بین

 ١١08 گلستان استان در و مترمربع 80٣ برابر کشور کل در گوشتی مرغ پرورش سالن يک مساحت متوسط

 (6 )نمودار دارد. قرار ٣ رتبه در کشور هایاستان بین در گلستان استان حیث اين از که باشدمی مترمربع

  1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري سالن تعداد -2 نمودار

 
 

 



 

4 
 1397سال  – گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری خالصه نتايج

 1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در پرورش هايسالن مساحت -3 نمودار

 
 

  1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري واحد یک در گوشتی مرغ پرورش سالن تعداد متوسط -4 نمودار

 
  1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداري واحد یک در هاسالن مساحت متوسط -5 نمودار
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 1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري سالن یک مساحت متوسط -6 نمودار

 

 گوشتیپرورش مرغ هاي مرغداريظرفیت  -ج
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باشد که از قطعه می هزار 4١2525برابر  ١٣٩٧ در سالپرورش مرغ گوشتی کشور های مرغداریظرفیت اسمی 

بین  5درصدی از کل کشور، در جايگاه  0٣/٧قطعه و سهم  هزار 2٩008، استان گلستان با ظرفیت تعداداين 

 (٧های کشور قرار دارد. )نمودار اناست

 کل در فعال واحد یک در گوشتی مرغ پرورش اسمی ظرفیت متوسط ١٣٩٧ سال در طرح، اين نتايج اساس بر

 بین در را 5 جايگاه گلستان استان که است بوده قطعه هزار 2/٣٧ گلستان استان در و قطعه هزار ٩/26 کشور

 (8)نمودار  است. داده اختصاص خود به کشور هایاستان

 استان در و قطعه هزار 8/8 کشور کل در ١٣٩٧ سال در سالن هر گوشتی مرغ پرورش اسمی ظرفیت متوسط

 باشد.می دارا کشور هایاستان بین در را اول جايگاه گلستان استان که است بوده قطعه هزار 6/١2 گلستان

 (٩ )نمودار

  1397 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري اسمی ظرفیت -7 نمودار

 
 

 

  1397 لسا در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري واحد یک اسمی ظرفیت متوسط -8 نمودار
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  1397 لسا در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري سالن یک اسمی ظرفیت متوسط -9 نمودار

 

 گوشتیپرورش مرغ  هايمرغداريدر  تعداد جوجه یکروزه ریخته شده - د
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 ٩/١١04 برابر ١٣٩6 سال در کشور گوشتی مرغ پرورش هایمرغداری در شده ريخته يکروزه جوجه تعداد

 کل از درصدی  6٣/8 سهم با گلستان استان و است بوده قطعه میلیون ٣/٩5 گلستان استان در و قطعه میلیون

 (١0 )نمودار دارد. قرار کشور هایاستان بین در دوم جايگاه در کشور،

 در و قطعه میلیون ٧/8٧٩ کشور کل در ١٣٩٣ سال در گوشتی، هایمرغداری از گیریآمار طرح نتايج اساس بر

 ١٣٩6 سال در شده ريخته يکروزه جوجه تعداد مقايسه .است شده ريزیجوجه قطعه میلیون ٣/8٣ گلستان استان

 استان در و درصد( 6/25) قطعه میلیون 2/225  ،کشور کل در شاخص اين که دهدمی نشان ١٣٩٣ سال به نسبت

 هایاستان بین در را ١٩ جايگاه گلستان استان و است داشته افزايش درصد( 4/١4) قطعه میلیون ١2 ،گلستان

 نسبت ١٣٩6 سال در کشور هایاستان شده ريخته يکروزه جوجه تعداد تغییرات درصد مقايسه .باشدمی دارا کشور

 با کرمانشاه )استان .است داشته کاهش استان 5 در و افزايش شاخص اين استان 26 در دهدمی نشان ١٣٩٣ سال به

 (١١ )نمودار .(دارد قرار اول جايگاه در افزايش درصد 2/4٩6

 5/٧١ کشور کل در گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداری واحد يک در شده ريخته يکروزه جوجه تعداد متوسط

 بین در اول جايگاه در گلستان استان حیث اين از که باشدمی قطعه هزار ٧/١24 گلستان استان در و قطعه هزار

 (2١ )نمودار دارد. قرار کشور هایاستان

 1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در شده ریخته یکروزه جوجه تعداد -10 نمودار
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 از غیر) کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در شده ریخته یکروزه جوجه تعداد تغییرات درصد -11 نمودار

 1393 سال به نسبت 1396 سال در (کرمانشاه استان

 
 

  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري واحد یک در شده ریخته یکروزه جوجه تعداد متوسط -12 نمودار
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 گوشتیپرورش مرغ  هايمرغداريدر یافته تعداد مرغ زنده پرورش -ه

 میلیون ٩/١00٣ برابر ١٣٩6 سال در کشور گوشتی مرغ پرورش هایمرغداری در يافتهپرورش زنده مرغ تعداد

 در کشور، کل از درصدی 02/٩ سهم با گلستان استان که است بوده قطعه میلیون 6/٩0 گلستان استان در و قطعه

 (١٣ )نمودار دارد. قرار کشور هایاستان بین در دوم جايگاه

 کل در يافته پرورش زنده مرغ تعداد ،١٣٩٣ سال در گوشتی هایمرغداری از گیریآمار طرح نتايج اساس بر

 و ١٣٩6 هایسال تولید تعداد بررسی .است بوده قطعه میلیون ٧/٧٧ گلستان استان در و قطعه میلیون 4/٧86 کشور

 کشوردر ١٣٩٣ سال به نسبت ١٣٩6 سال در يافتهپرورش زنده مرغ تعداد دهد،می نشان کشور و استان ١٣٩٣

 از که است داشته افزايش درصد( 5/١6) قطعه میلیون٩/١2 گلستان استان در و درصد( ٧/2٧) قطعه میلیون 5/2١٧

 يافتهپرورش زنده مرغ تعداد مقايسه .باشدمی دارا کشور هایاستان بین در را 22 يگاهجا گلستان استان حیث اين

 استان 5 در و افزايش شاخص اين استان 26 در دهدمی نشان ،١٣٩٣ سال به نسبت ١٣٩6 سال در کشور هایاستان

 (١4 )نمودار .(دارد قرار اول جايگاه در افزايش درصد 4/565 با کرمانشاه )استان .است داشته کاهش

 هزار 65 کشور کل در گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداری واحد يک در يافتهپرورش زنده مرغ تعداد متوسط

 هایاستان بین در اول جايگاه در گلستان استان حیث اين از که بوده هزارقطعه5/١١8 گلستان استان در و قطعه

 (١5 )نمودار دارد. قرار کشور
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 1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري در یافتهپرورش زنده مرغ تعداد -31 نمودار

 

 از غیر) کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در یافتهپرورش زنده مرغ تعداد تغییرات درصد -14 نمودار

  1393 سال به نسبت 1396 سال در (کرمانشاه استان
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  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري واحد یک در یافتهپرورش زنده مرغ تعداد متوسط -51 نمودار

 

 

 گوشتیپرورش مرغ  هايمرغداريدر یافته پرورشوزن مرغ زنده  -و

 تنهزار 8/25٣٩ برابر کشور گوشتی مرغ پرورش هایمرغداری در يافتهپرورش زنده مرغ وزن ،١٣٩6 سال در

 در کشور، کل تولیدات از درصدی 08/٩ سهم با گلستان استان که است بوده تنهزار 5/2٣0 گلستان استان در و

 (١6 )نمودار دارد. قرار کشور هایاستان بین در دوم جايگاه

 استان در و هزارتن 205٣ کشور کل در ١٣٩٣ سال در گوشتی، هایمرغداری از آمارگیری طرح نتايج اساس بر

 وزن دهد،می نشان کشور و استان ١٣٩٣ و ١٣٩6 هایسال تولیدات وزن بررسی است. بوده هزارتن ٩/١٩٣ گلستان

 گلستان استان در و درصد( ٧/2٣) 8/486 کشور کل در ١٣٩٣ سال به نسبت ١٣٩6 سال در يافتهپرورش زنده مرغ

 مقايسه .است داده اختصاص خود به را ١٩ جايگاه گلستان استان و است داشته افزايش درصد( ٩/١8) تنهزار ٣6/6

 25 در دهدمی نشان ،١٣٩٣ سال به نسبت ١٣٩6 سال در کشور هایاستان يافتهپرورش زنده مرغ وزن تغییرات درصد

 اول جايگاه در افزايش درصد ٣/566 با کرمانشاه )استان است. بوده یکاهش استان 6 در و یافزايش شاخص اين استان

 (١٧ )نمودار .(است داشته قرار
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 تن 4/١64 کشور کل در گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداری واحد يک در يافتهپرورش زنده مرغ وزن متوسط

 کشور هایاستان بین در اول جايگاه در گلستان استان حیث اين از که باشدمی تن ٧/٣0١ گلستان استان در و

 (١8 )نمودار دارد. قرار

 گرم 2545 گلستان استان در و گرم 25٣0 برابر کشور در ١٣٩6 سال در يافتهپرورش مرغ يک وزن متوسط  

  (١٩ )نمودار .باشدمی دارا کشور هایاستان بین در را ١٧ رتبه گلستان استان که است بوده

 1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در یافتهپرورش زنده مرغ کل وزن -16 نمودار
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 از غیر) کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در یافتهپرورش زنده مرغ کل وزن تغییرات درصد -17 نمودار

  1393 سال به نسبت 1396 سال در (کرمانشاه استان

 
 

  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري واحد یک در یافتهپرورش زنده مرغ کل وزن متوسط -18 نمودار
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  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش مرغداري در یافتهپرورش زنده مرغ هر وزن متوسط -19 نمودار

 
 

 گوشتی مرغ پرورش هايمرغداري در شاغل كاركنان تعداد -ز

 از که بوده نفر 58٣٣0 تعداد ،١٣٩6 سال در کشور گوشتی مرغ پرورش هایمرغداری در شاغل کارکنان تعداد

 حقوق و مزد بدون شاغل نفر ١٩8١٧ و  زن( 440 و مرد ٣80٧٣) حقوق و مزد با شاغل نفر ٣85١٣ تعداد اين

 ،١٣٩6 سال در گلستان استان گوشتی هایمرغداری در شاغل کارکنان تعداد اند.بوده زن( 6١2 و مرد ١٩205)

 بدون شاغل نفر 8١٩ و زن( 6١ و مرد ٣٣4٣) حقوق و مزد با شاغل نفر ٣404 تعداد اين از که بوده نفر 422٣

 بین در ٣ جايگاه در کشور کل شاغالن از درصدی 24/٧ سهم با که اندبوده زن( 6 و مرد 8١٣) حقوق و مزد

 (20 )نمودار .است گرفته قرار کشور هایاستان

 سال در گلستان استان و کشور گوشتی مرغ پرورش هایمرغداری شاغل کارکنان تعداد که است حالی در اين

 ١٣٩٣ سال به نسبت ١٣٩6 سال در شاغل کارکنان تعداد مقايسه است. بوده نفر 420١ و 4٩022 ترتیب به ،١٣٩٣

 داشته افزايش درصد( 5/0) نفر22 گلستان استان در و درصد( ١٩نفر) ٩٣08 ، کشور کل در که دهدمی نشان

 به نسبت ١٣٩6 سال در ورکش هایاستان در گوشتی هایمرغداری شاغلین تعداد تغییرات درصد مقايسه .است
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 1397سال  – گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری خالصه نتايج

 در افزايش درصد 6/4٧5 با کرمانشاه )استان .است بوده یکاهش استان ١0 در و یافزايش استان 2١ در ١٣٩٣ سال

 (2١ )نمودار .(اندداشته قرار 20 جايگاه در افزايش درصد 5/0 با گلستان استان و اول جايگاه

 در و نفر ٧8/٣ کشور کل در ،١٣٩6 سال در گوشتی مرغ پرورش مرغداری واحد هر شاغلین تعداد متوسط

 قرار کشور هایاستان بین در سوم جايگاه در گلستان استان ،حیث اين از و است بوده نفر 5٣/5 گلستان استان

 (22 )نمودار دارد.

  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش فعال هايمرغداري در شاغلین تعداد -20 نمودار
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 1397سال  – گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری خالصه نتايج

 استان از غیر) کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداري در شاغلین تعداد تغییرات درصد -21 نمودار

  1393 سال به نسبت 1396 سال در (کرمانشاه

 
 

  1396 سال در کشور هاياستان گوشتی مرغ پرورش فعال مرغداري واحد یک در شاغلین تعداد متوسط -22 نمودار
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 1397سال  – گوشتی مرغ پرورش هاییمرغدار از سرشماری خالصه نتايج

 1397سال  –هاي پرورش مرغ گوشتی استان و کشور خالصه اطالعات نتایج سرشماري از مرغداري -1 جدول

 

رتبهسهم استاناستان گلستانكل كشورسالردیف

1397205209114/445تعداد مرغداري پرورش مرغ گوشتی1

1397153227805/095تعداد مرغداري پرورش مرغ گوشتی )فعال(2

139751981312/5214تعداد مرغداري پرورش مرغ گوشتی )غیرفعال(3

13974709523104/907تعداد سالن مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی4

6/774  2,559,438  139737,831,687مساحت سالن مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی )مترمربع(5

16-13973/072/96متوسط تعداد سالن یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی6

7-139724693281متوسط مساحت سالن ها در یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی )مترمربع(7

3-13978031108متوسط مساحت یک سالن مرغداري پرورش مرغ گوشتی )مترمربع(8

1397412525290087/035ظرفیت اسمی مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی )هزار قطعه(9

5-139726/937/2متوسط ظرفیت اسمی یک واحد فعال پرورش مرغ گوشتی )هزار قطعه(10

1-13978/812/6متوسط ظرفیت اسمی یک سالن پرورش مرغ گوشتی )هزار قطعه(11

13961104/995/38/632تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی )میلیون قطعه(12

19-25/614/4درصد تغییرات تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در سال 1396 به سال 1393 13

1-139671/5124/7متوسط تعداد جوجه یکروزه ریخته شده در یک واحد مرغداري پرورش مرغ گوشتی )هزار قطعه(14

13961003/990/69/022تعداد مرغ زنده پرورش یافته در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی )میلیون قطعه(15

22-27/716/5-درصد تغییرات تعداد مرغ زنده پرورش یافته در سال 1396 به سال 161393

1-139665118/5متوسط تعداد مرغ زنده پرورش یافته در یک واحد مرغداري فعال  پرورش مرغ گوشتی )هزار قطعه(17

13962539/8230/59/082وزن مرغ زنده پرورش یافته در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی )هزار تن(18

19-23/718/9-درصد تغییرات وزن مرغ زنده پرورش یافته در سال 1396 به سال 191393

1-1396164/4301/7متوسط وزن مرغ زنده پرورش یافته در یک واحد مرغداري فعال  پرورش مرغ گوشتی )تن(20

17-139625302545متوسط وزن یک مرغ پرورش یافته )گرم(21

5833042237/243-تعداد كاركنان شاغل در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتی22

20-1396190/5درصد تغییرات تعداد كاركنان شاغل در سال 1396 به سال 231393

3-13963/785/53متوسط تعداد كاركنان شاغل در یک واحد مرغداري فعال  پرورش مرغ گوشتی24
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