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پيشگفتار

هاي تير و مـرداد  هاي صنعتي كشور شامل دو رشته فعاليت مهم پرورش مرغ گوشتي و پرورش مرغ تخمگذار در ماهطرح آمارگيري از مرغداري
آمـاده  1388هاي كشور كـه در سـال   براي اجراي اين طرح از آخرين فهرست موجود از مرغداري. توسط مركز آمار ايران انجام شد1390سال 

دسـتگاه  2087نفر روز آمارگير و كارشناس بـه عـالوه   5793براي اين آمارگيري از وجود . عمل آمدفهرست پايه، استفاده به وانعنبهشده بود 
آغاز 11/4/90طور همزمان از تاريخ هاي كشور بهاجراي اين طرح، توسط استانداري. عمل آمدروز اتومبيل با راننده در سرتاسر كشور استفاده به

افزارهاي طراحي شده به صورت غيـر متمركـز   هاي اين آمارگيري با استفاده از نرماستخراج و انتشار داده. به اتمام رسيد3/5/90اريخ شد و در ت
.صورت گرفته است

و اجـراي  منظور پاسخگويي به اين قبيل نيازها، بـا تهيـه   مركز آمار ايران در راستاي وظايف خود در جهت تأمين آمار و اطالعات پايه و به
، 1379، 1376، 1370،1374هـاي آغاز و در سـال 1365را از سال هاي گوشتيمرغداريهاي آماري مستقل، آمارگيري از رشته فعاليتطرح

.استانجام شده1388و 1380،1383
انـد و همكـاري   ح را به عهده داشتههاي كشور كه مسئوليت اجراي اين طراستانداريهمكاران دفاتر آمار و اطالعاتجا الزم است از در اين

هاي توفيـق اجـراي ايـن طـرح را     مساعدت خود زمينههمكاري وهاي مرغداري و مرغداران عزيز كه باها و تعاونيجانبه اتحاديهصميمانه و همه
.اند، سپاسگزاري نماييمفراهم نموده

.زان و پژوهشگران صنعت مرغداري قرار گيردريگيران، برنامهاميد است اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

مركز آمار ايران
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مقدمه

دار از نژادهـاي اصـالح شـده    هـاي نطفـه  مـرغ هاي يكروزه يا تخـم با وارد كردن جوجه مرغ1333پرورش مرغ به شكل صنعتي در ايران از سال 
در . در اين مدت به حدي بود كه امروزه توانسته است بخش قابل توجهي از پروتئين حيواني كشور را فراهم نمايـد خارجي آغاز شد و توسعه آن 

ها توسـعه ايـن   كه در رابطه با برخي فعاليتطوريحال حاضر واحدهاي مختلف مرغداري در سطح وسيع و در اقصي نقاط ايران توسعه يافته به
كامـل و  طـور بههاي انجام شده در اين زمينه گذاريدليل وجود مسائل و مشكالت فراوان، از سرمايهسفانه بهأباشد ولي متصنعت در حد نياز مي

.آيدصحيح استفاده به عمل نمي
صنعت پرورش طيور در كشور ما از شش فعاليت اصلي، پرورش مرغ الين، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مـادر، توليـد جوجـه يكـروزه،     

هاي ياد شده، اطالع از چگونگي گذار، پرورش مرغ گوشتي و يك فعاليت جنبي پرورش پولت تشكيل شده است، از بين فعاليتپرورش مرغ تخم
هـا، هاي پرورش مرغ گوشتي بسيار حائز اهميت است، زيرا كه محصول اصلي و توليد نهايي ايـن دسـته از مرغـداري   هاي مرغدارينحوه فعاليت

.ماده پروتئيني مهم و مغذي در تأمين بخشي از پروتئين حيواني مورد نياز جامعه سهم بسزايي داردنعنوابهگوشت مرغ است كه 
توانند با اسـتفاده از  ريزان و پژوهشگران ميبرنامه. باشدهاي پرورش مرغ گوشتي مينتايج طرح آمارگيري از مرغداريچكيدهنشريه حاضر

، ريـزي هـا، ظرفيـت جوجـه   هاي داراي فعاليت پرورش مرغ گوشتي، وضـع فعاليـت، وضـعيت سـالن    مرغداريآمار و اطالعات ارائه شده به تعداد 
ات، مقدار و ارزش خوراك مرغ مصرف شده، تعداد شاغالن و انـواع پرداختـي بـه شـاغالن، ارزش     توليدو ارزش مقدار هاي پرورش، وضعيت دوره

.دست يابنداي گذاري انواع اموال سرمايهمايهارزش سرو همچنين ارزش سوخت مصرفي انواع پرداختي،
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مشخصات اساسي طرح

سابقه طرح

و 1383، 1380، 1379،  1376، 1374، 1370، 1365هـاي سـال درآمـار ايـران   ريزي، مركـز با توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه
.را منتشر كرداجرا درآورد و نتايج آنرا به مرحلهگوشتيهاي پرورش مرغ از مرغداريطرح آمارگيري1388

اهداف طرح

هاي اقتصادي به همراه توليد وآوري اطالعات مورد نياز حسابجمع، مرغ گوشتيهاي پرورش آمارگيري مرغداريهدف كلي از اجراي طرح 
صنعت طيور كشورهاي اقتصادي انجام بررسيريزي و هاي مختلف اين فعاليت به منظور برنامهانتشار اطالعات آماري الزم براي شناخت جنبه

.باشدمي

آمارگيريروش 

.ه استشدانجام گيرينمونهروشبهپرورش مرغ گوشتيهاي از مرغداريطرح آمارگيري

جامعه آماري

.باشدمي1390در سال كشور گوشتيهاي پرورش مرغ مرغداريتماميشامل جامعه آماري طرح، 

واحد آماري

.استگوشتيپرورش مرغ واحد مرغداري داراي فعاليتواحد آماري طرح، يك 

چارچوب آماري

نگـام شـده   هاز فهرسـت بـه  حاصـل واقع در نقاط شهري و روستايي كشورگوشتيهاي پرورش مرغ مرغداريتماميچارچوب آماري اين طرح 
.باشدمي1388در سالگوشتيهاي پرورش مرغ مرغداري

ريزمان آمارگي

.است1390سال تيرماه، اجراي طرحزمان 

زمان آماري

.است1389زمان آماري طرح بسته به مورد، روز آمارگيري و يا سال 

ارائه اطالعاتسطح 

.نتايج اين طرح در سطح استان منتشر شده است

گيريروش نمونه

بدين منظور، پس از بررسي ميزان همبستگي بين پارامترهاي مورد نظر . شده استبندي شده استفاده گيري تصادفي طبقهدر هر استان، نمونه
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بندي متغير مناسب براي طبقهعنوانبهطرح و متغيرهاي موجود در چارچوب و با در نظر گرفتن ميزان وجود اطالع در هر متغير، ظرفيت كل 
در . عنوان طبقه آخر براي سرشماري در نظر گرفته شدندين ظرفيت بهتربيشهاي داراي در هر استان تعدادي از مرغداري. شدانتخاب 

. ها يك طبقه جداگانه تشكيل شدها داراي اطالع ظرفيت كل نيستند كه براي اين مرغداريها، تعدادي از مرغداريچارچوب برخي از استان
هاي بزرگ در طبقه هاي بدون اطالع ظرفيت و مرغداريپس از حذف مرغداري(هاي هر استان در ساير مرغداريبراي تعيين تعداد طبقه

دليل . يافته و ظرفيت كل مرغداري به تفكيك هر استان استفاده شداز اطالعات موجود در چارچوب براي كل وزن مرغ زنده پرورش) سرشماري
باالي اين متغير با ساير متغيرهاي هدف و همچنين يافته از بين متغيرهاي هدف، همبستگي نسبتاًانتخاب متغير كل وزن مرغ زنده پرورش

.وجود اين اطالع در چارچوب است

st(y ) ( )
(y)

Var
LVar
ρ ρ≥ + −

2
2

2 1

sty :ايگيري طبقهميانگين متغير هدف در نمونه

y : گيري تصادفي سادههدف در نمونهميانگين متغير
ρ :بندييافته و ظرفيت كل در جامعه بدون طبقهضريب همبستگي بين متغيرهاي كل وزن مرغ زنده پرورش
L :تعداد طبقات
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تعاريف و مفاهيم

جوجه يكروزه گوشتي

هـاي مخصـوص و طـي زمـان معينـي بـه جوجـه تبـديل         كشي پس از قرار گرفتن در ماشينجوجهمؤسساتدار گوشتي در هاي نطفهمرغتخم
.نامندمييكروزهها را اصطالحاً جوجه اين جوجه. شوندمي

مرغ گوشتي

.شوديهاي پرورش مرغ گوشتي نگهداري و پرورش داده ماستفاده از گوشت آن در مرغداريمنظوربهشود كه به نوعي مرغ اطالق مي

مرغداري پرورش مرغ گوشتي

توليد مرغ گوشتي به مدت معيني نگهـداري و  منظوربهمرغ گوشتي يكروزهاين نوع مرغداري يك واحد توليد كشاورزي است كه در آن جوجه 
.شودپرورش داده مي

ظرفيت مرغداري گوشتي

ايـن ظرفيـت واقعـي    بـر بنـا . قابل نگهداري و پرورش اسـت مرغداري،هايسيسات و مساحت سالنأتعداد مرغي است كه با توجه به امكانات، ت
.برداري باشد، مساوي و يا كمتر از ظرفيت مندرج در پروانه بهرهتربيشمرغداري ممكن است 

دوره

يـك دوره را تشـكيل   شـود،  هاي گوشتي، كه همزمان به مرغداري وارد و تقريباً همزمان نيز به بازار عرضه مـي اي از جوجه مرغپرورش مجموعه
.دهدمي
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واحـد  13878تعـداد  پرورش مرغ گوشتي در كشـور  

هـاي  ين تعداد مرغداري را در بين ساير استانتربيش

بـه  سـالن پـرورش   30655داراي ، مجموعـاً 1389

ريختـه  يكـروزه كه تعداد جوجـه  باشدميواحد
.باشدتن ميهزار 1862براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر 

ميليارد 37628يافته به ارزش هزار تن مرغ زنده پرورش
.ميليارد ريال بوده است360هزار تن كودبه ارزش 

1390-هاي پرورش مرغ گوشتياز مرغداري

هاي مهميافته

هاي پرورش مرغ گوشتي

پرورش مرغ گوشتي در كشـور  با فعاليت مرغداري 17192تعداد از،1390نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 
.شده استبرآوردواحد غير فعال

بيشهاي اصفهان، مازندران و خراسان رضوي هاي پرورش مرغ گوشتي استان

هاي پرورش

1389پرورش مرغ گوشـتي كشـور در سـال    فعال هاي دهد، مرغداري
.باشندمرغ گوشتي ميميليون قطعه246با ظرفيت 

يافته، وزن مرغ زنده پرورشريخته شده

1389،13919در سال گوشتي فعالهاي نتايج حاصل از اجراي طرح تعداد مرغداري
براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر يافتهپرورشوزن مرغ زنده و ميليون قطعه 

هزار تن مرغ زنده پرورش1862شامل 1389سال هاي پرورش مرغ گوشتي در 
هزار تن كودبه ارزش 1413ميليارد ريال و 176به ارزش ) زنده

از مرغداريآمارگيرينتايج چكيده 

هاي پرورش مرغ گوشتيتعداد مرغداري

نتايج حاصل از اجراي طرح در سال بر اساس
واحد غير فعال3314ومرغداري فعال

هاي پرورش مرغ گوشتي استانمرغداريدر
.اندكشور به خود اختصاص داده

هاي پرورشو ظرفيت سالن، مساحت تعداد

دهد، مرغدارينتايج به دست آمده نشان مي
با ظرفيت مربع و هزار متر23863مساحت 

ريخته شدهيكروزهتعداد جوجه 

نتايج حاصل از اجراي طرح تعداد مرغداريبر اساس
ميليون قطعه 867،هاشده در سالن

مقدار و ارزش توليدات

هاي پرورش مرغ گوشتي در مقدار و ارزش توليدات مرغداري
زنده(هزار تن مرغ حذفي 14ريال، 
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همچنين ارزش كـل خـوراك   . باشدهزارتن مي4123
ميليارد ريال مربـوط بـه   753باشد كه از اين مبلغ، 

نفر شاغالن با مزد و 35990نفر بوده است كه از اين تعداد 
395نفركـاركن مـرد و   35595داده است، همچنين بين شاغالن با مزد و حقوق 

نفركاركن زن بوده اسـت، ميـزان مـزد و حقـوق و سـاير      
.باشدميليارد ريال مي

از مرغداريآمارگيرينتايج چكيده 

مقدار و ارزش خوراك مرغ مصرف شده

4123، 1389هاي پرورش مرغ گوشتي در سال مرغداريكل مقدار خوراك مرغ مصرف شده در 
باشد كه از اين مبلغ، ميليارد ريال مي22569، بالغ بر 1389هاي مذكور طي سال 

.ساير انواع خوراك مصرفي بوده است

و مزد و حقوق پرداختي

نفر بوده است كه از اين تعداد 52449، 1389هاي پرورش مرغ گوشتي در سال 
داده است، همچنين بين شاغالن با مزد و حقوق نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق تشكيل مي

نفركاركن زن بوده اسـت، ميـزان مـزد و حقـوق و سـاير      406نفركاركن مرد و 16053نفر كاركن زن و از مجموعه شاغالن بدون مزد و حقوق 
ميليارد ريال مي1642هاي مذكور نيز طي اين سال هاي كاركنان با مزد و حقوق در مرغداري

14

مقدار و ارزش خوراك مرغ مصرف شده

كل مقدار خوراك مرغ مصرف شده در 
هاي مذكور طي سال مرغ مصرف شده در مرغداري

ساير انواع خوراك مصرفي بوده است

و مزد و حقوق پرداختيتعداد كاركنان

هاي پرورش مرغ گوشتي در سال تعداد كاركنان شاغل در مرغداري
نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق تشكيل مي16459حقوق و 

نفر كاركن زن و از مجموعه شاغالن بدون مزد و حقوق 
هاي كاركنان با مزد و حقوق در مرغداريپرداختي



  15 1390-هاي پرورش مرغ گوشتياز مرغداري از مرغداريآمارگيرينتايج چكيده 



  

هاي آماريجدول
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1369-1389:هاي پرورش مرغ گوشتي كل كشوريافته در مرغداريتعداد جوجه يكروزه ريخته شده و وزن مرغ زنده پرورش- 1
)تن-هزار قطعه(

يافتهوزن مرغ زنده پرورشتعداد جوجه يكروزه ريخته شدهسال

1369....................................................................................................................۲۳۰۰۸۸۲۳۰۰۸۸۲۳۰۰۸۸۲۳۰۰۸۸۳۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰

1373....................................................................................................................۳۶۵۱۲۸۳۶۵۱۲۸۳۶۵۱۲۸۳۶۵۱۲۸۶۱۳۰۲۱۶۱۳۰۲۱۶۱۳۰۲۱۶۱۳۰۲۱

1375....................................................................................................................۴۷۵۷۱۹۴۷۵۷۱۹۴۷۵۷۱۹۴۷۵۷۱۹۸۶۳۸۲۱۸۶۳۸۲۱۸۶۳۸۲۱۸۶۳۸۲۱

1378....................................................................................................................۴۶۱۶۹۳۴۶۱۶۹۳۴۶۱۶۹۳۴۶۱۶۹۳۸۰۳۳۴۹۸۰۳۳۴۹۸۰۳۳۴۹۸۰۳۳۴۹

1379....................................................................................................................۴۴۹۷۵۸۴۴۹۷۵۸۴۴۹۷۵۸۴۴۹۷۵۸۷۹۹۳۶۷۷۹۹۳۶۷۷۹۹۳۶۷۷۹۹۳۶۷

1382....................................................................................................................۶۷۹۲۱۰۶۷۹۲۱۰۶۷۹۲۱۰۶۷۹۲۱۰۱۳۷۱۰۱۸۱۳۷۱۰۱۸۱۳۷۱۰۱۸۱۳۷۱۰۱۸

1389....................................................................................................................۸۶۷۲۴۰۸۶۷۲۴۰۸۶۷۲۴۰۸۶۷۲۴۰۱۸۶۲۸۳۸۱۸۶۲۸۳۸۱۸۶۲۸۳۸۱۸۶۲۸۳۸

)هزار قطعه-مربعهزار متر(1370- 1389: ي كل كشورهاي گوشتهاي پرورش مرغداريتعداد، مساحت، ظرفيت سالن-2

ظرفيتمساحت سالنتعداد سالنسال

1370...................................................................................................................۲۲۷۰۵۲۲۷۰۵۲۲۷۰۵۲۲۷۰۵۱۰۵۹۸۱۰۵۹۸۱۰۵۹۸۱۰۵۹۸۱۰۸۰۷۸۱۰۸۰۷۸۱۰۸۰۷۸۱۰۸۰۷۸

1374...................................................................................................................۲۵۱۶۹۲۵۱۶۹۲۵۱۶۹۲۵۱۶۹۱۵۷۷۲۱۵۷۷۲۱۵۷۷۲۱۵۷۷۲۱۵۸۱۹۸۱۵۸۱۹۸۱۵۸۱۹۸۱۵۸۱۹۸

1376...................................................................................................................۲۷۶۶۲۲۷۶۶۲۲۷۶۶۲۲۷۶۶۲۱۶۷۱۳۱۶۷۱۳۱۶۷۱۳۱۶۷۱۳۱۶۵۰۳۶۱۶۵۰۳۶۱۶۵۰۳۶۱۶۵۰۳۶

1379...................................................................................................................۳۲۵۷۵۳۲۵۷۵۳۲۵۷۵۳۲۵۷۵۱۹۷۵۰۱۹۷۵۰۱۹۷۵۰۱۹۷۵۰۱۹۵۸۸۱۱۹۵۸۸۱۱۹۵۸۸۱۱۹۵۸۸۱

1380...................................................................................................................۲۷۶۸۸۲۷۶۸۸۲۷۶۸۸۲۷۶۸۸۱۸۸۰۹۱۸۸۰۹۱۸۸۰۹۱۸۸۰۹۱۸۴۷۸۶۱۸۴۷۸۶۱۸۴۷۸۶۱۸۴۷۸۶

1383...................................................................................................................۳۱۷۲۶۳۱۷۲۶۳۱۷۲۶۳۱۷۲۶۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴۲۲۵۶۴۲۲۵۷۲۹۲۲۵۷۲۹۲۲۵۷۲۹۲۲۵۷۲۹

1389...................................................................................................................۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۲۳۸۶۲۲۳۸۶۲۲۳۸۶۲۲۳۸۶۲۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶
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1389-1390هاي پرورش مرغ گوشتي كشور بر حسب وضع فعاليت و استان تعداد مرغداري- 3

كلاستان

غيرفعالفعال

1390سال 1389سال 1390سال 1389سال 

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۳۹۱۹۱۳۹۱۹۱۳۹۱۹۱۳۹۱۹۱۳۸۷۸۱۳۸۷۸۱۳۸۷۸۱۳۸۷۸۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴.....................................كل كشور

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱.............................................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۸۴۸۴۸۴۸۶۹۶۹۶۹۶۹...............................................آذربايجان غربي 

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۴۴۴۴۷۷۷۷...............................................................اردبيل 
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵..............................................................اصفهان 

۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۹۶۹۶۹۶۹۶۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰...................................................................البرز 
۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۸۱۸۱۸۱۸۲۵۲۵۲۵۲۵...................................................................ايالم 

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۹۱۹۱۹۱۹۱۹۷۹۷۹۷۹۷۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶................................................................بوشهر 
۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷.................................................................تهران 

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۰۱۰۱۰۱۰۷۷۷۷....................................چهارمحال و بختياري 
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳...............................................خراسان جنوبي 
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸۱۰۶۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵................................................خراسان رضوي 
۶۳۶۳۶۳۶۳۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۵۵۵۵۵۵۵...............................................خراسان شمالي 

۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸..........................................................خوزستان 
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۴۱۴۱۴۱۴۷۷۷۷................................................................زنجان 

۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳...............................................................سمنان 
۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۸۶۸۶۸۶۸۶۸۰۸۰۸۰۸۰۳۹۳۹۳۹۳۹۴۵۴۵۴۵۴۵.....................................سيستان و بلوچستان 

۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۶۸۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹.................................................................فارس 
۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵................................................................قزوين 

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۸۷۸۷۸۷۸۷۸۲۸۲۸۲۸۲.......................................................................قم 
۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۳۶۳۶۳۶۳۶۲۴۲۴۲۴۲۴...........................................................كردستان 

۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸................................................................كرمان 
۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱...........................................................كرمانشاه 

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸.....................................كهگيلويه و بويراحمد 
۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۷۸۷۸۷۸۷۸۶۴۶۴۶۴۶۴.............................................................گلستان 

۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۶۹۶۹۶۹۶۹................................................................گيالن 
۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۷۹۷۹۷۹۷۹۸۶۸۶۸۶۸۶..............................................................لرستان 

۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹............................................................مازندران 
۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۶۷۶۷۶۷۶۷۵۷۵۷۵۷۵۷..............................................................مركزي 

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۴۰۴۰۴۰۴۰۴۹۴۹۴۹۴۹...........................................................هرمزگان 
۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۹۴۹۴۹۴۹۴۸۸۸۸۸۸۸۸...............................................................همدان 

۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲.....................................................................يزد 
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1390: هاي داراي سيستم دانخوري اتوماتيك بر حسب استانها و سالنمساحت و ظرفيت كل سالنتعداد،- 4

استان

تعداد
مساحت

)متر مربع(
ظرفيت

)هزار قطعه(

كل
داراي سيستم 

اتوماتيك
كل

داراي سيستم 
اتوماتيك

كل
داراي سيستم 

اتوماتيك

۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۳۰۶۵۵۱۳۳۰۶۱۳۳۰۶۱۳۳۰۶۱۳۳۰۶۲۳۸۶۲۶۹۲۲۳۸۶۲۶۹۲۲۳۸۶۲۶۹۲۲۳۸۶۲۶۹۲۱۱۶۰۳۸۲۷۱۱۶۰۳۸۲۷۱۱۶۰۳۸۲۷۱۱۶۰۳۸۲۷۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶۲۴۵۶۱۶۱۲۳۳۵۲۱۲۳۳۵۲۱۲۳۳۵۲۱۲۳۳۵۲..............................كل كشور

۱۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۸۳۹۵۱۸۸۳۹۵۱۸۸۳۹۵۱۸۸۳۹۵۱۸۴۵۲۵۰۴۴۵۲۵۰۴۴۵۲۵۰۴۴۵۲۵۰۴۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹۲۸۶۹۲۴۷۵۸۴۷۵۸۴۷۵۸۴۷۵۸....................................آذربايجان شرقي
۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۸۰۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۹۶۱۴۷۲۹۶۱۴۷۲۹۶۱۴۷۲۹۶۱۴۷۲۶۸۱۱۱۲۶۸۱۱۱۲۶۸۱۱۱۲۶۸۱۱۱۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۶۹۷۰۶۹۷۰۶۹۷۰۶۹۷۰......................................آذربايجان غربي 

۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۴۵۴۹۳۰۴۵۴۹۳۰۴۵۴۹۳۰۴۵۴۹۳۰۲۴۸۸۴۸۲۴۸۸۴۸۲۴۸۸۴۸۲۴۸۸۴۸۴۴۰۹۴۴۰۹۴۴۰۹۴۴۰۹۲۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶۵۲۳۶۵......................................................اردبيل 
۳۵۳۸۳۵۳۸۳۵۳۸۳۵۳۸۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۲۷۱۰۷۵۴۲۷۱۰۷۵۴۲۷۱۰۷۵۴۲۷۱۰۷۵۴۱۰۶۸۱۸۶۱۰۶۸۱۸۶۱۰۶۸۱۸۶۱۰۶۸۱۸۶۲۷۸۵۹۲۷۸۵۹۲۷۸۵۹۲۷۸۵۹۱۱۶۳۹۱۱۶۳۹۱۱۶۳۹۱۱۶۳۹.....................................................اصفهان 
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)ده هزار ريال-قطعههزار (

استان

جوجه يكروزه ريخته شده
تعداد جوجه يا 

شدهمرغ تلف
تعداد جوجه يا 

مرغ حذفي
تعداد مرغ 
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۸۶۰۳۶۸۶۰۳۶۸۶۰۳۶۸۶۰۳۶۹۲۹۰۸۴۶۴۹۲۹۰۸۴۶۴۹۲۹۰۸۴۶۴۹۲۹۰۸۴۶۴۱۹۹۳۶۱۹۹۳۶۱۹۹۳۶۱۹۹۳۶۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۶۵۹۴۵۶۵۹۴۵۶۵۹۴۵۶۵۹۴۵.....................................................................اصفهان 
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۶۱۶۱۶۱۶۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۹۲۹۲۹۲۹۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۱۴۶۶۳۱۴۶۶۳۱۴۶۶۳۱۴۶۶۳..................................كرمانشاه 
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استان

زمستانپائيزتابستانبهار

تعداد 
مرغداري

تعداد مرغ 
يافتهپرورش

تعداد 
مرغداري

تعداد مرغ 
يافتهپرورش

تعداد 
مرغداري

تعداد مرغ 
يافتهپرورش

تعداد 
مرغداري

تعداد مرغ 
يافتهپرورش

۱۶۱۱۱۱۶۱۱۱۱۶۱۱۱۱۶۱۱۱۲۴۷۵۶۱۲۴۷۵۶۱۲۴۷۵۶۱۲۴۷۵۶۱۱۲۲۵۴۱۲۲۵۴۱۲۲۵۴۱۲۲۵۴۱۹۷۲۰۵۱۹۷۲۰۵۱۹۷۲۰۵۱۹۷۲۰۵۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰۱۸۱۱۲۲۱۸۱۱۲۲۱۸۱۱۲۲۱۸۱۱۲۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱۱۰۳۱۶۱.................كل كشور

۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۱۰۱۰۸۱۰۱۰۸۱۰۱۰۸۱۰۱۰۸۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۶۵۳۶۶۵۳۶۶۵۳۶۶۵۳۶۴۹۲۴۹۲۴۹۲۴۹۲۶۲۳۲۶۲۳۲۶۲۳۲۶۲۳۲۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۴۰۸۳۴۰۸۳۴۰۸۳۴۰۸۳....................آذربايجان شرقي
۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۸۸۴۳۸۸۴۳۸۸۴۳۸۸۴۳۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۷۱۴۱۷۱۴۱۷۱۴۱۷۱۴۱۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۵۵۶۹۵۵۶۹۵۵۶۹۵۵۶۹۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۳۴۷۴۳۴۷۴۳۴۷۴۳۴۷......................آذربايجان غربي 

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۴۸۳۳۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۳۱۷۱۳۱۷۱۳۱۷۱۳۱۷۱۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶۱۱۶۶۱......................................اردبيل 
۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۹۷۷۱۱۹۷۷۱۱۹۷۷۱۱۹۷۷۱۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۷۲۲۰۱۷۲۲۰۱۷۲۲۰۱۷۲۲۰۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۱۸۲۱۶۱۵۱۱۶۱۵۱۱۶۱۵۱۱۶۱۵۱۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۲۸۰۴۱۲۸۰۴۱۲۸۰۴۱۲۸۰۴.....................................اصفهان 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱۵۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۱۳۱۰۹۱۹۱۹۱۹۱۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴۱۲۳۴۴۲۴۲۴۲۴۲۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸..........................................البرز 
۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۲۳۵۸۲۳۵۸۲۳۵۸۲۳۵۸۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲۱۳۳۲..........................................ايالم 

۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۲۴۷۸۸۰۸۰۸۰۸۰۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۸۲۸۲۸۲۸۲۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۶۵۶۵۶۵۶۵۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷.......................................بوشهر 
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶۴۵۶۶۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱........................................تهران 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۲۲۰۹۲۲۰۹۲۲۰۹۲۲۰۹۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۲۵۵۱۲۵۵۱۲۵۵۱۲۵۵...........چهارمحال و بختياري 
۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۶۶۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۵۴۰۱۵۴۰۱۵۴۰۱۵۴۰۱۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۴۷۴۵۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۱......................خراسان جنوبي 
۱۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱۲۴۵۱۵۵۳۱۱۵۵۳۱۱۵۵۳۱۱۵۵۳۱۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۱۳۸۳۷۱۳۸۳۷۱۳۸۳۷۱۳۸۳۷۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۱۲۲۲۳۱۲۲۲۳۱۲۲۲۳۱۲۲۲۳۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶۶۷۲۶.......................خراسان رضوي 
۵۸۵۸۵۸۵۸۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۵۶۵۶۵۶۵۶۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۵۷۵۷۵۷۵۷۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۳۸۳۸۳۸۳۸۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲......................خراسان شمالي 

۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۹۴۸۶۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۷۵۹۸۷۵۹۸۷۵۹۸۷۵۹۸۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶۳۶۶۶.................................خوزستان 
۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۲۷۷۴۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸۲۸۳۸۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۲۷۷۱۸۸۸۸۸۸۸۸۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴۲۰۰۴.......................................زنجان 
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استان

تعميرات جزئي

ارتباطاتاجاره ساختمان
هاي حق بيمه

تجاري ساختمان 
مرغداري
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انواع دارو و 

واكسن و مواد 
كنندهضدعفوني
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مرغداري
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دامپزشكي
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ساير خدمات 

كسب و كار
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دوام و لوازم كم
دوام دفتريبي
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بنزينگازوئيلنفت سفيداستان

گاز

ساير مواد 
سوختي

آببرق
طبيعيمايع

۲۰۶۱۲۱۹۲۰۶۱۲۱۹۲۰۶۱۲۱۹۲۰۶۱۲۱۹۹۰۴۱۶۸۹۹۹۰۴۱۶۸۹۹۹۰۴۱۶۸۹۹۹۰۴۱۶۸۹۹۷۷۴۹۱۴۱۷۷۴۹۱۴۱۷۷۴۹۱۴۱۷۷۴۹۱۴۱۱۶۵۵۶۷۷۱۶۵۵۶۷۷۱۶۵۵۶۷۷۱۶۵۵۶۷۷۱۱۰۰۹۰۱۶۱۱۰۰۹۰۱۶۱۱۰۰۹۰۱۶۱۱۰۰۹۰۱۶۷۵۷۸۶۷۵۷۸۶۷۵۷۸۶۷۵۷۸۶۱۴۹۲۰۴۲۷۱۴۹۲۰۴۲۷۱۴۹۲۰۴۲۷۱۴۹۲۰۴۲۷۷۷۱۳۸۵۹۷۷۱۳۸۵۹۷۷۱۳۸۵۹۷۷۱۳۸۵۹........................كل كشور

۳۶۲۲۶۳۶۲۲۶۳۶۲۲۶۳۶۲۲۶۲۹۳۹۸۴۳۲۹۳۹۸۴۳۲۹۳۹۸۴۳۲۹۳۹۸۴۳۴۶۲۲۱۹۴۶۲۲۱۹۴۶۲۲۱۹۴۶۲۲۱۹۴۱۶۲۲۴۱۶۲۲۴۱۶۲۲۴۱۶۲۲۱۴۷۷۷۰۰۱۴۷۷۷۰۰۱۴۷۷۷۰۰۱۴۷۷۷۰۰۰۰۰۰۷۳۸۰۶۶۷۳۸۰۶۶۷۳۸۰۶۶۷۳۸۰۶۶۲۱۷۱۴۶۲۱۷۱۴۶۲۱۷۱۴۶۲۱۷۱۴۶............................آذربايجان شرقي
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