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  .آمار در دسترس نيست  0 0 0

  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد  ×
  .معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي  ××

  .رقم كمتر از نصف واحد است
  .نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم 

  .رقم غير قطعي است  *
  .تخميني دارد رقم جنبه  **
  قابل انتشار نيستدليل حفظ محرمانگي، رقم  به.  
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  .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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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 ماه طرح آمارگيري از مرغداري

آمـاده   1388هاي كشور كـه در سـال    براي اجراي اين طرح از آخرين فهرست موجود از مرغداري. توسط مركز آمار ايران انجام شد 1390سال 
دسـتگاه   2087نفر روز آمارگير و كارشناس به عـالوه   5793براي اين آمارگيري از وجود . عمل آمد عنوان فهرست پايه، استفاده به   شده بود به 

آغاز  11/4/90طور همزمان از تاريخ  هاي كشور به اجراي اين طرح، توسط استانداري. عمل آمد روز اتومبيل با راننده در سرتاسر كشور استفاده به
  افزارهـاي طراحـي شـده بـه صـورت       هـاي ايـن آمـارگيري بـا اسـتفاده از نـرم       اسـتخراج و انتشـار داده  . به اتمام رسـيد  3/5/90تاريخ  شد و در

  .غير متمركز صورت گرفته است
يـه و اجـراي   منظور پاسخگويي به اين قبيل نيازها، با ته مركز آمار ايران در راستاي وظايف خود در جهت تأمين آمار و اطالعات پايه و به 

، 1373، 1370هـاي   آغـاز و در سـال   1364هاي پرورش مرغ تخمگـذار را از سـال    فعاليت مرغداري هاي آماري مستقل، آمارگيري از رشته طرح
  .انجام داده است 1388و  1385، 1382، 1380، 1378، 1375

انـد و همكـاري    مسئوليت اجراي اين طرح را به عهده داشتههاي كشور كه  جا الزم است از همكاران دفاتر آمار و اطالعات استانداري در اين
هاي توفيق اجـراي ايـن طـرح را     هاي مرغداري و مرغداران عزيز كه با همكاري و مساعدت خود زمينه ها و تعاوني جانبه اتحاديه صميمانه و همه

  .اند، سپاسگزاري نماييم فراهم نموده
  .ريزان و پژوهشگران صنعت مرغداري قرار گيرد گيران، برنامه تصميماميد است اطالعات ارائه شده مورد استفاده 

  مركز آمار ايران
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  مقدمه
دار از نژادهـاي اصـالح شـده     هاي نطفه مرغ هاي يكروزه يا تخم با وارد كردن جوجه مرغ 1333پرورش مرغ به شكل صنعتي در ايران از سال 

. در اين مدت به حدي بود كه امروزه توانسته است بخش قابل توجهي از پروتئين حيواني كشور را فراهم نمايدخارجي آغاز شد و توسعه آن 
  ها توسعه كه در رابطه با برخي فعاليت يطور بهيافته   در حال حاضر واحدهاي مختلف مرغداري در سطح وسيع و در اقصي نقاط ايران توسعه

 طـور  بههاي انجام شده در اين زمينه  گذاري وجود مسائل و مشكالت فراوان، از سرمايه دليل بهسفانه أتباشد ولي م اين صنعت در حد نياز مي
 .آيد كامل و صحيح استفاده به عمل نمي

صنعت پرورش طيور در كشور ما از شش فعاليت اصلي، پرورش مرغ الين، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، توليد جوجه يكروزه، 
هـاي يـاد شـده، اطـالع از       مگذار، پرورش مرغ گوشتي و يك فعاليت جنبي پرورش پولت تشكيل شده است، از بين فعاليـت پرورش مرغ تخ

هاي پرورش مرغ تخمگذار بسيار حائز اهميت است، زيرا كه محصول اصلي و توليد نهايي ايـن دسـته از    هاي مرغداري چگونگي نحوه فعاليت
ماده پروتئيني مهم و مغذي در تأمين بخشي از پروتئين حيواني مـورد نيـاز جامعـه سـهم      عنوان بهكه مرغ خوراكي است   تخم  ها، مرغداري

  .بسزايي دارد
هاي داراي فعاليت پرورش مرغ تخمگذار،  توانند با استفاده از آمار و اطالعات ارائه شده به تعداد مرغداري ريزان و پژوهشگران مي برنامه

 و شـده  ات، مقدار و ارزش خوراك مـرغ مصـرف  توليدو ارزش مقدار هاي مرغ تخمگذار،  وضعيت گلهظرفيت، ها،  وضع فعاليت، وضعيت سالن
  .تعداد شاغالن دست يابند
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  مشخصات اساسي طرح

  سابقه طرح
، 1382، 1380، 1378،  1375، 1373، 1370، 1364  هـاي  سـال  درآمار ايران  ريزي، مركز با توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه

  .را منتشر كرد را به مرحله اجرا درآورد و نتايج آنهاي پرورش مرغ تخمگذار  طرح آمارگيري از مرغداري 1388و  1385

  اهداف طرح
اقتصادي به همراه توليد  هاي آوري اطالعات مورد نياز حساب جمع، مرغ تخمگذارهاي پرورش  آمارگيري مرغداريهدف كلي از اجراي طرح 

صنعت طيور هاي اقتصادي  ريزي و انجام بررسي هاي مختلف اين فعاليت به منظور برنامه انتشار اطالعات آماري الزم براي شناخت جنبه و
  .باشد مي كشور

  آمارگيريروش 
  .ه استشد به روش سرشماري انجام  پرورش مرغ تخمگذارهاي  از مرغداري طرح آمارگيري

  آماريجامعه 
  .باشد مي 1390در سال هاي پرورش مرغ تخمگذار كشور  مرغداري تماميشامل جامعه آماري طرح، 

  واحد آماري
  .استپرورش مرغ تخمگذار   واحد مرغداري داراي فعاليتواحد آماري طرح، يك 

  چارچوب آماري
هنگام شده  هاز فهرست ب حاصل شهري و روستايي كشورواقع در نقاط  هاي پرورش مرغ تخمگذار مرغداري تماميچارچوب آماري اين طرح 

  .باشد مي 1388  هاي پرورش مرغ تخمگذار در سال مرغداري

  زمان آمارگيري
  .است 1390سال  تيرماه، اجراي طرحزمان 

  زمان آماري
  .است 1389زمان آماري طرح بسته به مورد، روز آمارگيري و يا سال 

  ارائه اطالعاتسطح 
  .1سطح استان منتشر شده است نتايج اين طرح در

__________________________________________________________________________________ 
دليل كم بودن تعداد مرغداري اين  هاي ايالم، بوشهر، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، گيالن و هرمزگان به هاي شامل استان ساير استان )1

 .شده استها و به منظور حفظ محرمانگي تجميع  استان
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  تعاريف و مفاهيم

 مرغداري پرورش مرغ تخمگذار

 توليـد تخـم مـرغ     تخمگذار بـه منظـور    رغم  شده  اصالح  از نژادهاي  هايي گله  آن است كه در  كشاورزي  توليدي واحد يك مرغداري نوع اين
  .شود مي داده   و پرورش  نگهداري خوراكي

  مرغ تخمگذار
هـا انجـام شـده و داراي تـوان      مرغ خوراكي بـر روي آن   توليد تخم منظور بههايي است كه عمليات اصالح نژاد، صرفاً  شامل آن دسته از مرغ

  .باشند توليد باال مي

  )سيستم قفس(ظرفيت مرغداري تخمگذار 
هاي مرغ تخمگذار با توجه به  قفس. شوند اري ميهاي مرغ تخمگذار عموماً در داخل قفس نگهد هاي پرورش مرغ تخمگذار، گله در مرغداري

هاي تخمگذار تعداد مرغي است كه بـا توجـه    ظرفيت مرغداري. شوند بندي مي به انواع گوناگون تقسيم …شكل، نوع، اندازه، تعداد طبقات و
  .هاي مرغداري قابل نگهداري است هاي نصب شده در سالن به ظرفيت قفس

  نژاد
ماننـد نـژاد پليمـوت     دهنـد ال انتق بعد  هاي نسل تغيير به وندب خود را ژنتيكي خصوصيـات توانند مي كه اسـت هايي خروس و مرغ، منظور
دسته  آن  اسامي الًمعمو و برند عنوان بكار مي به اين است كه مرغداران  طرح منظور از نژاد مرغ واژه مصطلحي  در اين. و راس  ، كرنيـش راك

را در س سك  الين و هاي ، شيور، هاي الين مانند نژادهاي بابكوك  از مرغ  نژاد مخصوصي شود كه مي  را شامل ها و مؤسسات خارجي از شركت 
  .انحصار دارند

  سن  هم  گله
 مختلـف و  هاي نوبت يا در و  نوبت  طور همزمان در يك  نژاد كه به  تخمگذار يك  هاي مرغ و  پولت از اي مجموعه به تخمگذار، هاي مرغداري در
  .شود مي  گفته هم سن  گله اًيابند اصطالح مي  يكسان پرورش شرايط تحت ارد وو به مرغداريه زماني كوتا  فواصل در

  لنبه مرغ تخم
  .شود مرغ لنبه گفته مي  هاي توليد شده بدون پوسته سخت آهكي اصطالحاً تخم مرغ به تخم

  تلفات
  .ندنام مي تلفاترا   برداري هردوره به  طي …و  علت بيماري  استفاده به قابل غير هاي خروسو  كردن مرغ  مير يا معدوم و  مرگ

  )اخراجي(حذفي 
  و يـا در پايـان دوره   انـد  شـده   خـارج   از رده )…وتوليـد    نقصـان  ضعف، ، بيماري(  مختلف داليل  به طي دوره پرورش  كه هايي خروس و مرغ
هاي حـذفي   و خروس  مرغ گوشت  توضيح است  شـود، الزم بـه گفتـه مي  في يا اخراجيذشوند ح مي  برداري، پروار و بـه كشتارگاه حمل بهره

  .تقابل استفاده اس



   

  

1390 - گذار

داشته است كه 
هـاي   ر اسـتان     

ش بـا ظرفيـت   
ن قطعـه مـرغ    
داراي سيسـتم    

خمگـذار بـوده   
 1389خر سال 

بـه ارزش   )بـه  
  .ه است

رش مرغ تخمگ

ر كشور وجود د
 مـرغ تخمگـذا

  .اند صاص داده

  

سالن پرورش 40
ميليـون 16فيت 

سـالن نيـز د 13

ون قطعه مرغ تخ
ت، موجودي آخ

شـامل لنب( راكي 
يليارد ريال بوده

هاي پرور داري

مرغ تخمگذار در
هـاي پـرورش ي 

شور به خود اختص

43جموعاً داراي 
توماتيك با ظرف

330خمگـذار و

ميليو 36مگذار، 
 ريخته شده است

 

 تخم مرغ خـور
مي 116ه ارزش 

شماري از مرغد

عاليت پرورش م
ين در مرغـداري

هاي كشو  استان

، مجم1390سال
قفس تمام اتتم

ن قطعه مـرغ تخ

رورش مرغ تخم
هاي پرورش لن

 .لت بوده است

هزار تن 686ل
هزار تن كود به 

نتايج سرشيده

 هاي مهم ته

مرغداري با فع 1
همچنين. باشد مي

 را در بين ساير

گذار كشور در س
لن داراي سيست

ميليون 36فيت

هاي پر مرغداري
ارد ريال در سال
يليون قطعه پول

شامل 1389ال
478رد ريال و

چكي

يافت

286، تعداد 13
احد غير فعال م
تعداد مرغداري

ورش مرغ تخمگ
سا 630 تعداد،

اتوماتيك با ظرف
  .باشد گذار مي

  شده  خته
م 1389ل سال
ميليا 700رزش

مي 15خمگذار و

 تخمگذار در سا
ياميل 137رزش

  غ تخمگذار
390رح در سال

وا 261 فعال و
ترين ت و قم بيش

  ش
هاي پرو رغداري

اند كه از اين ده
تم قفس نيمه ا
قطعه مرغ تخمگ

رزش پولت ريخ
 كه موجودي اول
قطعه پولت با ار
ون قطعه مرغ تخ

ي پرورش مرغ
مرغ حذفي به ار

ي پرورش مرغ
صل از اجراي طر

واحد مرغداري 
خراسان رضوي و

هاي پرورش سالن
العات موجود، مر
رغ تخمگذار بود
الن داراي سيست

ميليون ق 15ت 

ذار و تعداد و ار
دهد  نشان مي

ميليون ق 19ن 
ميليو 19ر نيز، 

  يدات
هاي دات مرغداري

هزار تن م 14، 

ها اد مرغداري
ساس نتايج حاص

1025ن تعداد
يجان شرقي، خ

اد و ظرفيت س
ساس آمار و اطال
ميليون قطعه مر

سا 2083گذار،
س ساده با ظرفيت

اد مرغ تخمگذ
ج به دست آمده

ت كه عالوه بر اين
رهاي مذكو داري

و ارزش تولي ار
ر و ارزش توليد

ميليارد ريال 85
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تعدا
بر اس
از اين
آذربا

تعدا
بر اس

م 68
تخمگ
قفس

تعدا
نتايج
است
مرغد

مقد
مقدا
548



   

 

 13

همچنـين  . شـد 
 96يـن مبلـغ،     

 

فر شـاغالن بـا   
فر كاركن مـرد  

و  مزد و حقوق

  

باش ون تـن مـي   
باشـد كـه از اي ي  

نف 9008د  تعدا
نف 8577حقوق 

ده است، ميزان م
  .شد

ميليـو 4/1ش از 
ليارد ريـال مـي

 است كه از اين
اغالن با مزد و ح
ر كاركن زن بود

باش ارد ريال مي

، بيش1389سال
ميل 6171لغ بر

نفر بوده ا 1013
همچنين بين شا

نفر 14ن مرد و 
ميليا 488 سال

1390 - گذار

غ تخمگذار در س
، بالغ1389 سال

30، 1389سال
داده است، هم مي

نفر كاركن 1108
ور نيز طي اين

رش مرغ تخمگ

اي پرورش مرغ
طياي مذكور
  . بوده است

غ تخمگذار در س
حقوق تشكيل م
8 مزد و حقوق

هاي مذكو غداري

هاي پرور داري

  شده رف
ها ه در مرغداري
ها ه در مرغداري
خوراك مصرفي

  رداختي
هاي پرورش مرغ
ن بدون مزد و ح
ه شاغالن بدون
 و حقوق در مرغ

شماري از مرغد

راك مرغ مصر
مرغ مصرف شده
مرغ مصرف شده
 به ساير انواع خ

مزد و حقوق پر
ه ل در مرغداري

نفر را شاغالن 11
زن و از مجموعه
كاركنان با مزد

نتايج سرشيده

و ارزش خو ار
مقدار خوراك م
ش كل خوراك م
ارد ريال مربوط

اد كاركنان و م
د كاركنان شاغل

122 و حقوق و
نفر كاركن ز 43

هاي ك ر پرداختي

چكي

 

مقد
كل م
ارزش
ميليا

تعدا
تعداد
مزد

31و 
ساير
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 1370-1390هاي  هاي پرورش مرغ تخمگذار طي سال تعداد و وضع فعاليت مرغداري -1

 1390 1388 1385 1382 1380 1378 1375 1370 شرح

 ۱۲۸۶ ۱۳۸۰ ۱۳۵۰ ۱۳۳۹ ۱۳۲۱ ۱۲۷۰ ۱۰۲۳ ۸۸۱   .........................   )كل(تعداد مرغداري 

 ۱۰۲۵ ۱۲۱۰ ۱۰۴۲ ۱۰۱۲ ۱۱۰۲ ۱۱۹۰ ۹۵۵ ۶۹۸  ...............................................  تعداد مرغداري فعال 

 ۲۶۱ ۱۷۰ ۳۹۰ ۴۰۲ ۳۰۴ ۱۷۵ ۶۸ ۱۸۳   .......................................  تعداد مرغداري غير فعال 

 )تن(  1374-1389: هاي پرورش مرغ تخمگذار كل كشور مقدار توليد تخم مرغ در مرغداري -2

 مرغ خوراكي مقدار توليد تخم سال

1374 ..................................................................................................  ۴۱۱۱۳۱ 

1377 .................................................................................................  ۴۳۴۶۱۵ 

1379 .................................................................................................  ۵۰۶۱۹۲ 

1381 .................................................................................................  ۵۷۱۰۱۷ 

1384 .................................................................................................  ۵۷۶۴۷۸ 

1387 .................................................................................................  ۷۲۵۳۶۷ 

1389   .................................................................................................   ۶۸۶۵۳۱ 
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  1389-1390  :فعاليت و استان وضع بر حسبي پرورش مرغ تخمگذار ها  مرغداري -3

  كل  استان
  غير فعال  فعال

  1390سال   1389سال   1390سال   1389سال 

 ۲۶۱ ۲۶۸ ۱۰۲۵ ۱۰۱۸ ۱۲۸۶   .........................   كل كشور

 ۳۷ ۴۶ ۱۸۴ ۱۷۵ ۲۲۱   ................................   آذربايجان شرقي

 ۴ ۴ ۱۶ ۱۶ ۲۰   .................................. آذربايجان غربي

 ۱۳ ۱۲ ۶ ۷ ۱۹   .................................................. اردبيل

 ۱۷ ۲۳ ۱۱۵ ۱۰۹ ۱۳۲   ................................................. نهااصف

 ۴۲ ۳۶ ۳۹ ۴۵ ۸۱   ...................................................... البرز

 ۵۹ ۲۵ ۶۸ ۱۰۲ ۱۲۷   .................................................... تهران

 ۲ ۳ ۳ ۲ ۵   .......................  رمحال و بختياري هاچ

 ۲ ۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵   .................................. خراسان جنوبي

 ۲۱ ۴۸ ۱۷۸ ۱۵۱ ۱۹۹   ................................... خراسان رضوي

 ۰ ۰ ۶ ۶ ۶   ............................................. خوزستان

 ۱ ۱ ۱۵ ۱۵ ۱۶   ................................................... زنجان

 ۴ ۵ ۱۶ ۱۵ ۲۰   .................................................. سمنان

 ۱ ۳ ۲۷ ۲۵ ۲۸   .................................................... فارس

 ۸ ۳ ۲۸ ۳۳ ۳۶   ................................................... قزوين

 ۱۳ ۱۴ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۴۳   ......................................................... قم

 ۲ ۲ ۵ ۵ ۷   ............................................. كردستان

 ۱ ۳ ۱۴ ۱۲ ۱۵   ................................................... كرمان

 ۴ ۳ ۱۱ ۱۲ ۱۵   .............................................. كرمانشاه

 ۲ ۳ ۲ ۱ ۴   ........................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۰ ۲ ۱۳ ۱۱ ۱۳   ................................................ گلستان

 ۱ ۱ ۲ ۲ ۳   ................................................. لرستان

 ۶ ۶ ۱۴ ۱۴ ۲۰   ............................................... مازندران

 ۷ ۱۳ ۶۶ ۶۰ ۷۳   ................................................. مركزي

 ۱۰ ۷ ۲۴ ۲۷ ۳۴   .................................................. همدان

 ۳ ۴ ۲۵ ۲۴ ۲۸   ........................................................ يزد

 ۱ ۰ ۵ ۶ ۶   ......................................  ها  ساير استان
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  1390  :استان بر حسبي فاقد سيستم قفس ها و سالن ي داراي انواع سيستم قفسها و سالن ها تعداد كل سالن -4

  استان

داراي سيستم قفس   كل
  اتوماتيك تمام

داراي سيستم قفس 
  داراي سيستم قفس ساده  اتوماتيك نيمه

تعداد 
تعداد   تعداد سالن  مرغداري

تعداد   تعداد سالن  مرغداري
تعداد   تعداد سالن  مرغداري

  تعداد سالن  مرغداري

 ۱۳۳۰ ۴۷۵ ۲۰۸۳ ۶۹۳ ۶۳۰ ۱۹۱ ۴۰۴۳ ۱۲۸۶   ............   كل كشور

 ۳۶۸ ۱۴۶ ۲۰۱ ۷۸ ۱۶ ۹ ۵۸۵ ۲۲۱   ...............   آذربايجان شرقي

 ۲۶ ۱۲ ۱۶ ۸ ۵ ۴ ۴۷ ۲۰   ................. آذربايجان غربي

 ۱۱ ۸ ۸ ۶ ۷ ۵ ۲۶ ۱۹   ................................. اردبيل

 ۳۳ ۱۶ ۲۲۰ ۹۱ ۹۰ ۳۳ ۳۴۳ ۱۳۲   ................................ نهااصف

 ۶۶ ۱۳ ۲۶۶ ۵۹ ۳۷ ۱۴ ۳۶۹ ۸۱   ..................................... البرز

 ۲۲۹ ۴۹ ۲۷۲ ۶۵ ۱۳۳ ۲۴ ۶۳۴ ۱۲۷   ................................... تهران

 ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ۲ ۹ ۵   ......  رمحال و بختياري هاچ

 ۱۴ ۸ ۱۴ ۷ ۱ ۱ ۲۹ ۱۵   ................. خراسان جنوبي

 ۸۲ ۳۶ ۳۸۱ ۱۵۴ ۴۲ ۱۳ ۵۰۵ ۱۹۹   .................. خراسان رضوي

 ۲ ۲ ۳۶ ۳ ۲ ۱ ۴۰ ۶   ............................ خوزستان

 ۲۲ ۶ ۱۹ ۸ ۷ ۴ ۴۸ ۱۶   .................................. زنجان

 ۶ ۳ ۳۱ ۱۶ ۱ ۱ ۳۸ ۲۰   ................................. سمنان

 ۴۰ ۱۱ ۶۴ ۱۳ ۲۰ ۷ ۱۲۴ ۲۸   ................................... فارس

 ۴۶ ۱۳ ۹۶ ۱۷ ۱۰۴ ۱۴ ۲۴۶ ۳۶   .................................. قزوين

 ۱۶۶ ۵۹ ۲۲۶ ۷۲ ۶۰ ۲۲ ۴۵۲ ۱۴۳   ........................................ قم

 ۶ ۳ ۶ ۴ ۰ ۰ ۱۲ ۷   ............................ كردستان

 ۱۰ ۴ ۴۱ ۱۱ ۰ ۰ ۵۱ ۱۵   .................................. كرمان

 ۲ ۲ ۱۶ ۷ ۱۴ ۷ ۳۲ ۱۵   ............................. كرمانشاه

 ۰ ۰ ۵ ۳ ۲ ۱ ۷ ۴   .......  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۳۶ ۶ ۲۳ ۴ ۱۸ ۴ ۷۷ ۱۳   ............................... گلستان

 ۸ ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱۰ ۳   ................................ لرستان

 ۱۴ ۱۱ ۱۱ ۸ ۳ ۲ ۲۸ ۲۰   .............................. مازندران

 ۷۵ ۳۸ ۴۸ ۲۴ ۳۹ ۱۳ ۱۶۲ ۷۳   ................................ مركزي

 ۴۲ ۱۳ ۳۴ ۱۶ ۱۳ ۵ ۸۹ ۳۴   ................................. همدان

 ۲۳ ۱۲ ۴۱ ۱۴ ۲ ۲ ۶۶ ۲۸   ....................................... يزد

 ۰ ۰ ۵ ۴ ۹ ۲ ۱۴ ۶   .....................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1390 :استان بر حسب ها تعداد و ظرفيت كل سالن - 5

  ظرفيت  تعداد سالن  كل  استان

 ۶۸۳۵۸۶۷۱ ۴۰۴۳ ۱۲۸۶   .......................   كل كشور

 ۷۴۲۴۵۶۸ ۵۸۵ ۲۲۱   .............................   آذربايجان شرقي

 ۵۰۱۶۰۰ ۴۷ ۲۰   ............................... آذربايجان غربي

 ۵۰۶۵۰۰ ۲۶ ۱۹   ............................................... اردبيل

 ۷۱۸۵۴۰۰ ۳۴۳ ۱۳۲   .............................................. نهااصف

 ۵۹۷۶۶۸۰ ۳۶۹ ۸۱    ................................................... البرز

 ۱۱۸۵۵۱۰۰ ۶۳۴ ۱۲۷   ................................................. تهران

 ۱۵۰۰۰۰ ۹ ۵   ....................  رمحال و بختياري هاچ

 ۴۵۴۰۰۰ ۲۹ ۱۵   ............................... خراسان جنوبي

 ۷۶۸۵۴۹۰ ۵۰۵ ۱۹۹   ................................ خراسان رضوي

 ۴۱۸۲۰۰ ۴۰ ۶   .......................................... خوزستان

 ۸۷۰۵۰۰ ۴۸ ۱۶   ................................................ زنجان

 ۸۹۱۵۰۰ ۳۸ ۲۰   ............................................... سمنان

 ۲۵۱۴۹۰۰ ۱۲۴ ۲۸   ................................................. فارس

 ۵۲۳۳۵۰۰ ۲۴۶ ۳۶   ................................................ قزوين

 ۶۱۷۳۸۰۰ ۴۵۲ ۱۴۳   ...................................................... قم

 ۲۰۷۸۰۰ ۱۲ ۷   .......................................... كردستان

 ۸۶۰۵۰۰ ۵۱ ۱۵   ................................................ كرمان

 ۷۲۶۰۰۰ ۳۲ ۱۵   ........................................... كرمانشاه

 ۱۵۰۰۰۰ ۷ ۴   .....................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۱۷۲۴۳۳۳ ۷۷ ۱۳   ............................................. گلستان

 ۹۰۰۰۰ ۱۰ ۳   .............................................. لرستان

 ۶۰۷۳۰۰ ۲۸ ۲۰   ............................................ مازندران

 ۲۹۵۲۱۰۰ ۱۶۲ ۷۳   .............................................. مركزي

 ۱۵۵۸۰۰۰ ۸۹ ۳۴   ............................................... همدان

 ۱۲۶۱۴۰۰ ۶۶ ۲۸   ..................................................... يزد

 ۳۷۹۵۰۰ ۱۴ ۶   ...................................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1390 :استان بر حسبي داراي انواع سيستم قفس ها تعداد و ظرفيت سالن -6

  استان
  سيستم قفس ساده  سيستم قفس نيمه اتوماتيك  اتوماتيكسيستم قفس تمام 

  ظرفيت قفس  تعداد سالن  ظرفيت قفس  تعداد سالن  ظرفيت قفس  تعداد سالن

 ۱۵۲۰۰۰۰۳ ۱۳۳۰ ۳۶۷۹۹۵۸۸ ۲۰۸۳ ۱۶۳۵۹۰۸۰ ۶۳۰   ...................   كل كشور

 ۴۰۰۰۲۷۰ ۳۶۸ ۳۱۶۶۷۲۸ ۲۰۱ ۲۵۷۵۷۰ ۱۶   ........................   آذربايجان شرقي

 ۲۳۶۶۰۰ ۲۶ ۲۰۵۰۰۰ ۱۶ ۶۰۰۰۰ ۵   .......................... آذربايجان غربي

 ۱۴۵۵۰۰ ۱۱ ۱۶۴۰۰۰ ۸ ۱۹۷۰۰۰ ۷   .......................................... اردبيل

 ۳۷۸۰۰۰ ۳۳ ۳۸۰۱۹۰۰ ۲۲۰ ۳۰۰۵۵۰۰ ۹۰   ......................................... نهااصف

 ۷۰۷۵۰۰ ۶۶ ۴۳۷۱۱۸۰ ۲۶۶ ۸۹۸۰۰۰ ۳۷   .............................................. البرز

 ۳۰۰۶۶۰۰ ۲۲۹ ۴۴۷۶۵۹۰ ۲۷۲ ۴۳۷۱۹۱۰ ۱۳۳   ............................................ تهران

 ۲۱۰۰۰ ۳ ۵۴۰۰۰ ۳ ۷۵۰۰۰ ۳   ...............  رمحال و بختياري هاچ

 ۲۴۳۰۰۰ ۱۴ ۱۹۲۰۰۰ ۱۴ ۱۹۰۰۰ ۱   .......................... خراسان جنوبي

 ۸۸۴۲۰۰ ۸۲ ۶۱۵۶۷۹۰ ۳۸۱ ۶۴۴۵۰۰ ۴۲   ........................... خراسان رضوي

 ۳۲۰۰ ۲ ۳۸۴۰۰۰ ۳۶ ۳۱۰۰۰ ۲   ..................................... خوزستان

 ۲۶۱۵۰۰ ۲۲ ۴۰۵۰۰۰ ۱۹ ۲۰۴۰۰۰ ۷   ........................................... زنجان

 ۱۳۲۰۰۰ ۶ ۷۵۷۰۰۰ ۳۱ ۲۵۰۰ ۱   .......................................... سمنان

 ۲۶۰۹۰۰ ۴۰ ۱۸۱۵۰۰۰ ۶۴ ۴۳۹۰۰۰ ۲۰   ............................................ فارس

 ۵۶۸۸۰۰ ۴۶ ۲۳۹۲۵۰۰ ۹۶ ۲۲۷۲۲۰۰ ۱۰۴   ........................................... قزوين

 ۱۷۵۳۹۰۰ ۱۶۶ ۳۵۲۸۹۰۰ ۲۲۶ ۸۹۱۰۰۰ ۶۰   ................................................. قم

 ۸۷۰۰۰ ۶ ۱۲۰۸۰۰ ۶ ۰ ۰   ..................................... كردستان

 ۵۵۵۰۰ ۱۰ ۸۰۵۰۰۰ ۴۱ ۰ ۰   ........................................... كرمان

 ۴۰۰۰۰ ۲ ۳۵۸۰۰۰ ۱۶ ۳۲۸۰۰۰ ۱۴   ...................................... كرمانشاه

 ۰ ۰ ۹۰۰۰۰ ۵ ۶۰۰۰۰ ۲   ................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۵۰۹۳۳۳ ۳۶ ۶۶۰۰۰۰ ۲۳ ۵۵۵۰۰۰ ۱۸   ........................................ گلستان

 ۵۰۰۰۰ ۸ ۰ ۰ ۴۰۰۰۰ ۲   ......................................... لرستان

 ۲۹۵۳۰۰ ۱۴ ۲۱۲۰۰۰ ۱۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳   ....................................... مازندران

 ۸۸۳۵۰۰ ۷۵ ۸۵۳۷۰۰ ۴۸ ۱۲۱۴۹۰۰ ۳۹   ......................................... مركزي

 ۵۳۵۰۰۰ ۴۲ ۶۸۶۰۰۰ ۳۴ ۳۳۷۰۰۰ ۱۳   .......................................... همدان

 ۱۴۱۴۰۰ ۲۳ ۱۰۵۲۰۰۰ ۴۱ ۶۸۰۰۰ ۲   ................................................ يزد

 ۰ ۰ ۹۱۵۰۰ ۵ ۲۸۸۰۰۰ ۹   ..............................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1389: استان بر حسبي مرغ تخمگذار موجود در اول سال ها  وضعيت گله -7

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات  موجودي اول سال  استان

 ۱۹۱۱۸۸۵۲ ۸۰۹۷۰۲۷ ۸۸۴۷۶۸۹ ۳۶۰۶۳۵۶۸   .................................   كل كشور

 ۲۴۵۲۴۷۵ ۶۸۳۷۴۳ ۲۱۳۰۸۷ ۳۳۴۹۳۰۵  .........................................   آذربايجان شرقي

 ۲۴۷۹۲۰ ۹۲۰ ۳۴۷۶۰ ۲۸۳۶۰۰  ........................................... آذربايجان غربي

 ۷۱۳۲۰ ۱۳۰۰ ۶۹۸۰ ۷۹۶۰۰  ........................................................... اردبيل

 ۱۸۶۰۱۸۲ ۱۱۶۰۹۶۳ ۴۸۸۱۰۷ ۳۵۰۹۲۵۲  .......................................................... نهااصف

 ۱۱۰۳۹۶۹ ۵۶۵۹۱۰ ۱۰۸۶۵۳۱ ۲۷۵۶۴۱۰  ............................................................... البرز

 ۱۹۷۱۲۸۳ ۱۷۴۲۲۷۲ ۳۲۴۳۹۳۶ ۶۹۵۷۴۹۱  ............................................................. تهران

 ۶۵۸۰۰ ۰ ۷۰۰۰ ۷۲۸۰۰  ................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۱۰۳۹۹۰ ۵۸۵۱۲ ۲۸۳۰۳ ۱۹۰۸۰۵  ........................................... خراسان جنوبي

 ۲۷۹۳۲۹۰ ۱۳۶۰۴۵۴ ۳۹۰۶۵۱ ۴۵۴۴۳۹۵  ............................................ خراسان رضوي

 ۹۶۸۰۰ ۶۷۸۳۰ ۲۴۵۱۲ ۱۸۹۱۴۲  ...................................................... خوزستان

 ۲۸۱۴۰۰ ۹۲۷۵۰ ۳۴۳۵۰ ۴۰۸۵۰۰  ............................................................ زنجان

 ۳۹۳۰۵۰ ۱۳۱۰۰ ۱۴۴۳۰ ۴۲۰۵۸۰  ........................................................... سمنان

 ۱۵۲۸۸۹۲ ۹۰۴۳۰ ۱۲۹۲۵۷ ۱۷۴۸۵۷۹  ............................................................. فارس

 ۳۶۶۲۰۰ ۹۵۱۶۷۲ ۱۹۵۳۵۷۰ ۳۲۷۱۴۴۲  ............................................................ قزوين

 ۲۵۳۴۹۷۵ ۲۱۸۶۰۰ ۶۲۳۳۷۵ ۳۳۷۶۹۵۰  .................................................................. قم

 ۹۵۳۴۰ ۹۶۰ ۴۷۰۰ ۱۰۱۰۰۰  ...................................................... كردستان

 ۲۲۵۹۵۰ ۲۶۲۵۰ ۴۶۰۰۰ ۲۹۸۲۰۰  ............................................................ كرمان

 ۴۱۳۷۱ ۲۴۷۹۴۰ ۲۵۴۵۴ ۳۱۴۷۶۵  ....................................................... كرمانشاه

 ۰ ۰ ۰ ۰  .................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۵۶۲۰۴۲ ۳۶۴۱۹۹ ۱۶۸۰۰۴ ۱۰۹۴۲۴۵  ......................................................... گلستان

 ۱۷۲۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰۰ ۱۹۴۰۰  .......................................................... لرستان

 ۱۳۶۰۴۰ ۱۵۰۱۱۰ ۲۰۲۵۶ ۳۰۶۴۰۶  ........................................................ مازندران

 ۱۱۸۰۶۹۰ ۳۵۲۸۰ ۱۰۹۰۷۰ ۱۳۲۵۰۴۰  .......................................................... مركزي

 ۳۰۸۰۲۵ ۲۲۳۵۳۰ ۵۱۵۰۶ ۵۸۳۰۶۱  ........................................................... همدان

 ۵۲۳۰۸۸ ۹۸۶۲ ۸۸۱۵۰ ۶۲۱۱۰۰  ................................................................. يزد

 ۱۵۷۵۵۰ ۳۰۲۵۰ ۵۳۷۰۰ ۲۴۱۵۰۰   ...............................................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1389: استان بر حسبموجود در اول سال  الين يها  نژاد ي مرغ تخمگذارها  وضعيت گله - 8

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات  موجودي اول سال  استان

 ۱۴۷۰۱۹۹۲ ۵۲۰۴۵۲۰ ۵۵۳۳۵۱۴ ۲۵۴۴۰۰۲۶   ................................   كل كشور

 ۲۲۹۳۳۹۰ ۶۰۹۴۹۳ ۱۹۶۴۲۲ ۳۰۹۹۳۰۵  ........................................   آذربايجان شرقي

 ۲۴۰۷۷۰ ۸۷۰ ۳۳۹۶۰ ۲۷۵۶۰۰  .......................................... آذربايجان غربي

 ۷۱۳۲۰ ۱۳۰۰ ۶۹۸۰ ۷۹۶۰۰  .......................................................... اردبيل

 ۱۰۳۹۹۴۸ ۵۰۷۸۸۲ ۲۶۳۸۶۰ ۱۸۱۱۶۹۰  ......................................................... نهااصف

 ۶۳۲۴۵۴ ۳۶۴۸۰۰ ۶۱۲۹۵۶ ۱۶۱۰۲۱۰  .............................................................. البرز

 ۱۵۱۶۶۹۴ ۱۴۶۰۶۲۲ ۲۱۳۳۴۴۸ ۵۱۱۰۷۶۴  ............................................................ تهران

 ۴۶۸۰۰ ۰ ۲۰۰۰ ۴۸۸۰۰  ...............................  رمحال و بختياري هاچ

 ۸۸۵۹۰ ۵۷۹۱۲ ۲۶۸۰۳ ۱۷۳۳۰۵  .......................................... خراسان جنوبي

 ۲۲۸۹۴۶۵ ۸۸۷۸۶۵ ۲۷۹۳۰۲ ۳۴۵۶۶۳۲  ........................................... خراسان رضوي

 ۲۴۳۰۰ ۰ ۱۰۰۰ ۲۵۳۰۰  ..................................................... خوزستان

 ۲۳۰۲۰۰ ۴۸۰۰۰ ۲۱۸۰۰ ۳۰۰۰۰۰  ........................................................... زنجان

 ۳۹۳۰۵۰ ۱۳۱۰۰ ۱۴۴۳۰ ۴۲۰۵۸۰  .......................................................... سمنان

 ۶۹۸۴۱۵ ۸۹۸۶۰ ۱۰۲۰۸۷ ۸۹۰۳۶۲  ............................................................ فارس

 ۳۰۷۷۰۰ ۱۸۹۹۷۳ ۸۱۰۵۵۷ ۱۳۰۸۲۳۰  ........................................................... قزوين

 ۲۴۴۲۴۷۵ ۲۱۸۶۰۰ ۶۱۹۹۷۵ ۳۲۸۱۰۵۰  ................................................................. قم

 ۹۵۳۴۰ ۹۶۰ ۴۷۰۰ ۱۰۱۰۰۰  ..................................................... كردستان

 ۱۳۸۱۵۰ ۱۰۰۰ ۹۰۵۰ ۱۴۸۲۰۰  ........................................................... كرمان

 ۴۱۳۷۱ ۲۱۸۶۵۰ ۲۵۲۰۰ ۲۸۵۲۲۱  ...................................................... كرمانشاه

 ۰ ۰ ۰ ۰  ................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۳۲۷۵۹۵ ۱۹۰۶۴۳ ۱۰۴۳۹۲ ۶۲۲۶۳۰  ........................................................ گلستان

 ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................... لرستان

 ۱۳۶۰۴۰ ۱۵۰۱۱۰ ۲۰۲۵۶ ۳۰۶۴۰۶  ....................................................... مازندران

 ۷۹۹۶۰۰ ۳۰۲۳۰ ۸۰۸۵۰ ۹۱۰۶۸۰  ......................................................... مركزي

 ۲۴۹۱۲۵ ۱۲۲۶۰۰ ۴۴۰۳۶ ۴۱۵۷۶۱  .......................................................... همدان

 ۴۴۱۶۵۰ ۹۸۰۰ ۶۵۷۵۰ ۵۱۷۲۰۰  ................................................................ يزد

 ۱۵۷۵۵۰ ۳۰۲۵۰ ۵۳۷۰۰ ۲۴۱۵۰۰   ..............................................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1389 :استان بر حسبموجود در اول سال ي ها تخمگذار ساير نژاد ي مرغها  وضعيت گله -9

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات  موجودي اول سال  استان

 ۴۴۱۶۸۶۰ ۲۸۹۲۵۰۷ ۳۳۱۴۱۷۵ ۱۰۶۲۳۵۴۲   ................................   كل كشور

 ۱۵۹۰۸۵ ۷۴۲۵۰ ۱۶۶۶۵ ۲۵۰۰۰۰  ........................................   آذربايجان شرقي

 ۷۱۵۰ ۵۰ ۸۰۰ ۸۰۰۰  .......................................... آذربايجان غربي

 ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................... اردبيل

 ۸۲۰۲۳۴ ۶۵۳۰۸۱ ۲۲۴۲۴۷ ۱۶۹۷۵۶۲  ......................................................... نهااصف

 ۴۷۱۵۱۵ ۲۰۱۱۱۰ ۴۷۳۵۷۵ ۱۱۴۶۲۰۰  .............................................................. البرز

 ۴۵۴۵۸۹ ۲۸۱۶۵۰ ۱۱۱۰۴۸۸ ۱۸۴۶۷۲۷  ............................................................ تهران

 ۱۹۰۰۰ ۰ ۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰  ...............................  رمحال و بختياري هاچ

 ۱۵۴۰۰ ۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۵۰۰  .......................................... خراسان جنوبي

 ۵۰۳۸۲۵ ۴۷۲۵۸۹ ۱۱۱۳۴۹ ۱۰۸۷۷۶۳  ........................................... خراسان رضوي

 ۷۲۵۰۰ ۶۷۸۳۰ ۲۳۵۱۲ ۱۶۳۸۴۲  ..................................................... خوزستان

 ۵۱۲۰۰ ۴۴۷۵۰ ۱۲۵۵۰ ۱۰۸۵۰۰  ........................................................... زنجان

 ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................... سمنان

 ۸۳۰۴۷۷ ۵۷۰ ۲۷۱۷۰ ۸۵۸۲۱۷  ............................................................ فارس

 ۵۸۵۰۰ ۷۶۱۶۹۹ ۱۱۴۳۰۱۳ ۱۹۶۳۲۱۲  ........................................................... قزوين

 ۹۲۵۰۰ ۰ ۳۴۰۰ ۹۵۹۰۰  ................................................................. قم

 ۰ ۰ ۰ ۰  ..................................................... كردستان

 ۸۷۸۰۰ ۲۵۲۵۰ ۳۶۹۵۰ ۱۵۰۰۰۰  ........................................................... كرمان

 ۰ ۲۹۲۹۰ ۲۵۴ ۲۹۵۴۴  ...................................................... كرمانشاه

 ۰ ۰ ۰ ۰  ................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۲۳۴۴۴۷ ۱۷۳۵۵۶ ۶۳۶۱۲ ۴۷۱۶۱۵  ........................................................ گلستان

 ۱۷۲۱۰ ۱۹۰ ۲۰۰۰ ۱۹۴۰۰  ......................................................... لرستان

 ۰ ۰ ۰ ۰  ....................................................... مازندران

 ۳۸۱۰۹۰ ۵۰۵۰ ۲۸۲۲۰ ۴۱۴۳۶۰  ......................................................... مركزي

 ۵۸۹۰۰ ۱۰۰۹۳۰ ۷۴۷۰ ۱۶۷۳۰۰  .......................................................... همدان

 ۸۱۴۳۸ ۶۲ ۲۲۴۰۰ ۱۰۳۹۰۰  ................................................................ يزد

 ۰ ۰ ۰ ۰   ..............................................  ها  ساير استان
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  )ريالده هزار –قطعه(  1389: استان بر حسبي پولت ريخته شده ها  وضعيت و ارزش گله - 10

  استان
  پولت ريخته شده

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات
 ارزش تعداد

 ۱۵۴۳۶۱۰۰ ۵۵۴۸۳۱ ۳۱۳۶۰۱۵ ۷۰۰۰۴۷۶۱ ۱۹۱۲۶۹۴۶   ..............................   كل كشور

 ۲۰۴۳۸۵۷ ۴۱۷۳۰ ۱۱۳۹۹۷ ۷۷۰۲۰۶۰ ۲۱۹۹۵۸۴  .....................................   آذربايجان شرقي

 ۹۴۰۲۰ ۷۵۰ ۸۲۳۰ ۳۵۰۹۰۰ ۱۰۳۰۰۰  ....................................... آذربايجان غربي

 ۷۰۷۸۰ ۵۸۰ ۲۹۴۰ ۲۴۵۲۰۰ ۷۴۳۰۰  ....................................................... اردبيل

 ۲۴۶۱۱۵۵ ۱۸۳۵۰ ۱۴۲۲۰۱ ۱۰۶۸۴۱۹۵ ۲۶۲۱۷۰۶  ...................................................... نهااصف

 ۲۲۸۶۶۰ ۴۰۰۰۰ ۶۱۸۴۰ ۱۲۳۳۴۵۰ ۳۳۰۵۰۰  ........................................................... البرز

 ۱۶۳۳۷۶۲ ۳۴۶۱۸۰ ۱۴۷۸۷۱ ۸۲۶۵۷۹۱ ۲۱۲۷۸۱۳  ......................................................... تهران

 ۲۵۰۰۰ ۰ ۵۰۰۰ ۱۳۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰  ............................  رمحال و بختياري هاچ

 ۲۲۶۷۴۷ ۷۵۷ ۱۱۲۹۳ ۹۲۱۷۳۳ ۲۳۸۷۹۷  ....................................... خراسان جنوبي

 ۲۹۵۴۹۴۲ ۱۴۲۶ ۱۶۷۶۸۵ ۱۰۱۹۳۰۸۴ ۳۱۲۴۰۵۳  ........................................ خراسان رضوي

 ۱۱۳۶۲۵ ۸۳۸ ۹۵۸۷ ۴۵۲۹۰۵ ۱۲۴۰۵۰  .................................................. خوزستان

 ۲۴۳۰۹۸ ۰ ۱۰۶۰۲ ۱۰۰۱۷۰۰ ۲۵۳۷۰۰  ........................................................ زنجان

 ۲۰۸۹۵۰ ۱۴۸۰۰ ۷۲۵۰ ۸۵۶۴۰۰ ۲۳۱۰۰۰  ....................................................... سمنان

 ۴۸۸۷۰۱ ۲۵۱۸۸ ۴۶۶۷۸ ۲۶۱۰۹۱۰ ۵۶۰۵۶۷  ......................................................... فارس

 ۲۹۶۴۰۰ ۰ ۱۷۷۰۵۹۹ ۷۴۵۳۱۵۴ ۲۰۶۶۹۹۹  ........................................................ قزوين

 ۱۶۹۸۱۶۰ ۴۷۰۰ ۴۴۵۱۴۰ ۷۴۶۱۱۰۵ ۲۱۴۸۰۰۰  .............................................................. قم

 ۱۲۱۸۰ ۲۰ ۳۰۰ ۶۸۷۵۰ ۱۲۵۰۰  .................................................. كردستان

 ۱۲۱۸۵۰ ۴۵۰ ۵۲۰۰ ۵۷۵۵۲۵ ۱۲۷۵۰۰  ........................................................ كرمان

 ۱۰۳۰۰۰ ۰ ۵۰۰۰ ۳۷۷۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰  ................................................... كرمانشاه

 ۷۲۰۰ ۰ ۲۲۰۰ ۴۷۹۴۰ ۹۴۰۰  .............................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۷۱۷۴۵۳ ۳۸۸۵ ۳۹۹۴۲ ۲۵۹۶۴۳۹ ۷۶۱۲۸۰  ..................................................... گلستان

 ۷۹۸۴۰ ۳۸۰ ۶۷۸۰ ۳۰۴۵۰۰ ۸۷۰۰۰  ...................................................... لرستان

 ۲۰۴۰۳۹ ۰ ۳۸۸۷ ۶۹۹۲۴۵ ۲۰۷۹۲۶  .................................................... مازندران

 ۷۳۲۳۷۳ ۱۰۱۴۷ ۵۲۸۸۰ ۲۸۲۰۹۳۰ ۷۹۵۴۰۰  ...................................................... مركزي

 ۲۹۰۸۴۷ ۱۱۵۰۰ ۴۰۰۲۴ ۱۲۷۵۲۸۳ ۳۴۲۳۷۱  ....................................................... همدان

 ۲۶۹۸۳۳ ۳۳۱۰۰ ۱۷۰۶۷ ۱۱۳۷۶۶۲ ۳۲۰۰۰۰  ............................................................. يزد

 ۱۰۹۶۲۸ ۵۰ ۱۱۸۲۲ ۵۳۰۹۰۰ ۱۲۱۵۰۰   ...........................................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1389: استان بر حسبالين  يها  ي پولت ريخته شده نژادها  وضعيت گله -11

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات  تعداد پولت ريخته شده  استان

 ۹۶۹۵۵۷۳ ۴۹۴۱۸۲ ۱۴۸۹۵۲۱ ۱۱۶۷۹۲۷۶   ....................................   كل كشور

 ۱۵۸۱۰۹۴ ۴۰۶۰۰ ۹۵۰۹۹ ۱۷۱۶۷۹۳  ..............................................   آذربايجان شرقي

 ۵۲۱۲۰ ۷۵۰ ۱۱۳۰ ۵۴۰۰۰  ................................................ آذربايجان غربي

 ۱۵۸۲۰ ۵۸۰ ۱۱۰۰ ۱۷۵۰۰  ................................................................ اردبيل

 ۱۱۳۳۵۲۹ ۱۳۵۰ ۹۱۵۲۱ ۱۲۲۶۴۰۰  ............................................................... نهااصف

 ۱۱۷۱۰۰ ۴۰۰۰۰ ۵۶۴۰۰ ۲۱۳۵۰۰  .................................................................... البرز

 ۶۶۷۶۶۲ ۳۴۶۱۸۰ ۵۰۴۷۱ ۱۰۶۴۳۱۳  .................................................................. تهران

 ۰ ۰ ۰ ۰  .....................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۱۷۹۸۰۷ ۱۰۰ ۸۷۳۳ ۱۸۸۶۴۰  ................................................ خراسان جنوبي

 ۱۷۰۸۵۹۷ ۱۲۵۶ ۱۰۳۸۴۱ ۱۸۱۳۶۹۴  ................................................. خراسان رضوي

 ۳۶۹۲۰ ۳۳۰ ۲۷۵۰ ۴۰۰۰۰  ........................................................... خوزستان

 ۱۵۷۱۰۵ ۰ ۵۳۹۵ ۱۶۲۵۰۰  ................................................................. زنجان

 ۲۰۸۹۵۰ ۱۴۸۰۰ ۷۲۵۰ ۲۳۱۰۰۰  ................................................................ سمنان

 ۴۳۲۸۵۱ ۲۴۶۸۸ ۴۱۷۲۸ ۴۹۹۲۶۷  .................................................................. فارس

 ۱۰۰۰۰۰ ۰ ۴۷۷۵۵۱ ۵۷۷۵۵۱  ................................................................. قزوين

 ۱۵۴۴۵۶۰ ۴۵۰۰ ۴۳۷۹۴۰ ۱۹۸۷۰۰۰  ....................................................................... قم

 ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................... كردستان

 ۷۵۶۲۰ ۱۸۰ ۲۷۰۰ ۷۸۵۰۰  ................................................................. كرمان

 ۷۵۴۰۰ ۰ ۲۶۰۰ ۷۸۰۰۰  ............................................................ كرمانشاه

 ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۴۰۳۷۲۵ ۱۷۲۱ ۱۷۵۷۵ ۴۲۳۰۲۱  .............................................................. گلستان

 ۰ ۰ ۰ ۰  ............................................................... لرستان

 ۱۷۴۲۹۹ ۰ ۲۶۲۷ ۱۷۶۹۲۶  ............................................................. مازندران

 ۵۹۴۵۷۳ ۷۱۴۷ ۳۲۶۸۰ ۶۳۴۴۰۰  ............................................................... مركزي

 ۲۲۹۸۵۷ ۱۰۰۰۰ ۳۴۵۱۴ ۲۷۴۳۷۱  ................................................................ همدان

 ۱۱۱۲۸۴ ۰ ۴۶۱۶ ۱۱۵۹۰۰  ...................................................................... يزد

 ۹۴۷۰۰ ۰ ۱۱۳۰۰ ۱۰۶۰۰۰   ....................................................  ها  ساير استان
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  )قطعه(  1389: استان بر حسب ها ي پولت ريخته شده ساير نژادها  وضعيت گله -12

  موجودي آخر سال  تعداد حذفي  تعداد تلفات  تعداد پولت ريخته شده  استان

 ۵۷۴۰۵۲۷ ۶۰۶۴۹ ۱۶۴۶۴۹۴ ۷۴۴۷۶۷۰ .....................................   كل كشور

 ۴۶۲۷۶۳ ۱۱۳۰ ۱۸۸۹۸ ۴۸۲۷۹۱  ..............................................   آذربايجان شرقي

 ۴۱۹۰۰ ۰ ۷۱۰۰ ۴۹۰۰۰  ................................................ آذربايجان غربي

 ۵۴۹۶۰ ۰ ۱۸۴۰ ۵۶۸۰۰  ................................................................ اردبيل

 ۱۳۲۷۶۲۶ ۱۷۰۰۰ ۵۰۶۸۰ ۱۳۹۵۳۰۶  ............................................................... نهااصف

 ۱۱۱۵۶۰ ۰ ۵۴۴۰ ۱۱۷۰۰۰  .................................................................... البرز

 ۹۶۶۱۰۰ ۰ ۹۷۴۰۰ ۱۰۶۳۵۰۰  .................................................................. تهران

 ۲۵۰۰۰ ۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰  .....................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۴۶۹۴۰ ۶۵۷ ۲۵۶۰ ۵۰۱۵۷  ................................................ خراسان جنوبي

 ۱۲۴۶۳۴۵ ۱۷۰ ۶۳۸۴۴ ۱۳۱۰۳۵۹  ................................................. خراسان رضوي

 ۷۶۷۰۵ ۵۰۸ ۶۸۳۷ ۸۴۰۵۰  ........................................................... خوزستان

 ۸۵۹۹۳ ۰ ۵۲۰۷ ۹۱۲۰۰  ................................................................. زنجان

 ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................ سمنان

 ۵۵۸۵۰ ۵۰۰ ۴۹۵۰ ۶۱۳۰۰  .................................................................. فارس

 ۱۹۶۴۰۰ ۰ ۱۲۹۳۰۴۸ ۱۴۸۹۴۴۸  ................................................................. قزوين

 ۱۵۳۶۰۰ ۲۰۰ ۷۲۰۰ ۱۶۱۰۰۰  ....................................................................... قم

 ۱۲۱۸۰ ۲۰ ۳۰۰ ۱۲۵۰۰  ........................................................... كردستان

 ۴۶۲۳۰ ۲۷۰ ۲۵۰۰ ۴۹۰۰۰  ................................................................. كرمان

 ۲۷۶۰۰ ۰ ۲۴۰۰ ۳۰۰۰۰  ............................................................ كرمانشاه

 ۷۲۰۰ ۰ ۲۲۰۰ ۹۴۰۰  ......................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۳۱۳۷۲۸ ۲۱۶۴ ۲۲۳۶۷ ۳۳۸۲۵۹  .............................................................. گلستان

 ۷۹۸۴۰ ۳۸۰ ۶۷۸۰ ۸۷۰۰۰  ............................................................... لرستان

 ۲۹۷۴۰ ۰ ۱۲۶۰ ۳۱۰۰۰  ............................................................. مازندران

 ۱۳۷۸۰۰ ۳۰۰۰ ۲۰۲۰۰ ۱۶۱۰۰۰  ............................................................... مركزي

 ۶۰۹۹۰ ۱۵۰۰ ۵۵۱۰ ۶۸۰۰۰  ................................................................ همدان

 ۱۵۸۵۴۹ ۳۳۱۰۰ ۱۲۴۵۱ ۲۰۴۱۰۰  ...................................................................... يزد

 ۱۴۹۲۸ ۵۰ ۵۲۲ ۱۵۵۰۰   ....................................................  ها  ساير استان
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  )تن(  1389: استان بر حسبمقدار انواع توليدات  -13

   تخم مرغ خوراكي  استان
  كود  مرغ حذفي  )1()شامل لنبه(

 ۴۷۸۲۹۸ ۱۳۹۳۷ ۶۸۶۵۳۱   ...................................................   كل كشور

 ۶۱۶۵۳ ۱۰۷۱ ۷۸۶۷۷  ................................................................   آذربايجان شرقي

 ۲۲۷۷ ۳ ۶۳۲۰  .................................................................. آذربايجان غربي

 ۸۸۲ ۳ ۲۰۶۹  .................................................................................. اردبيل

 ۴۶۲۲۵ ۱۸۱۸ ۷۵۶۶۶  ................................................................................. نهااصف

 ۲۴۴۲۱ ۱۴۲۳ ۳۰۱۹۴  ...................................................................................... البرز

 ۹۸۸۸۱ ۳۲۱۶ ۱۱۸۰۴۱  .................................................................................... تهران

 ۹۵۰ ۰ ۱۶۵۶  .......................................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۲۹۴۹ ۹۹ ۸۲۹۵۴  .................................................................. خراسان جنوبي

 ۶۲۲۲۰ ۱۷۹۶ ۴۴۰۴  ................................................................... خراسان رضوي

 ۱۲۵۱ ۱۹۶ ۲۰۶۱  ............................................................................. خوزستان

 ۳۹۸۸ ۱۹۶ ۱۱۳۲۰  ................................................................................... زنجان

 ۴۳۱۴ ۵۴ ۸۱۹۳  .................................................................................. سمنان

 ۱۸۴۷۲ ۱۶۱ ۳۲۲۵۷  .................................................................................... فارس

 ۴۱۴۸۷ ۱۶۳۴ ۶۳۱۰۱  ................................................................................... قزوين

 ۴۹۷۶۷ ۴۳۶ ۷۹۱۸۷  ......................................................................................... قم

 ۹۶۶ ۲ ۲۰۲۷  ............................................................................. كردستان

 ۲۴۴۵ ۲۷ ۴۲۱۱  ................................................................................... كرمان

 ۴۷۱۳ ۴۳۳ ۵۸۳۸  .............................................................................. كرمانشاه

 ۱۸۰ ۰ ۱۵۴  ........................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۱۲۱۱۴ ۵۵۰ ۲۰۰۳۸  ................................................................................ گلستان

 ۱۰۴۰ ۱ ۹۶۳  ................................................................................. لرستان

 ۶۸۲۲ ۲۲۶ ۵۱۷۱  ............................................................................... مازندران

 ۱۸۶۹۹ ۴۲ ۲۹۰۱۳  ................................................................................. مركزي

 ۷۲۳۷ ۴۲۹ ۱۳۰۴۶  .................................................................................. همدان

 ۲۶۴۰ ۶۰ ۸۱۹۴  ........................................................................................ يزد

 ۱۷۰۵ ۶۱ ۱۷۷۶   ......................................................................  ها  ساير استان

  .يوع بيماري و باال رفتن تلفات در ميزان توليد تخم مرغ تأثير منفي داشته استش) 1
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  )ده هزار ريال(  1389: استان بر حسبارزش انواع توليدات  -14

   تخم مرغ خوراكي  استان
  )شامل لنبه(

  كود  مرغ حذفي

 ۱۱۶۶۷۸۶۷ ۱۳۷۰۲۷۳۲ ۸۵۴۸۵۱۹۶۱   ...................................................   كل كشور

 ۱۱۶۲۲۶۶ ۱۰۵۷۵۰۱ ۹۶۰۳۴۴۲۴  ...............................................................   آذربايجان شرقي

 ۴۳۳۲۳ ۱۸۵۰ ۷۰۴۵۹۱۷  ................................................................. آذربايجان غربي

 ۱۰۰۸۲ ۴۵۱۵ ۲۷۱۰۵۲۰  ................................................................................. اردبيل

 ۱۰۹۷۳۴۳ ۱۵۰۹۴۷۱ ۸۳۴۸۵۰۷۷  ................................................................................ نهااصف

 ۵۱۰۱۴۷ ۱۶۸۳۱۱۲ ۸۲۰۶۱۷۵۵  ..................................................................................... البرز

 ۲۳۹۹۲۵۳ ۲۸۱۲۰۵۸ ۱۲۳۲۲۹۴۹۶  ................................................................................... تهران

 ۲۸۵۰۰ ۰ ۲۲۹۴۷۰۰  ......................................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۸۳۵۷۸ ۹۳۸۱۲ ۸۷۰۰۴۹۵۹  ................................................................. خراسان جنوبي

 ۱۵۵۹۶۶۵ ۲۱۵۱۴۸۶ ۶۳۰۳۷۵۲  .................................................................. خراسان رضوي

 ۳۳۹۸۳ ۱۸۵۱۰۹ ۲۹۷۱۶۳۷  ............................................................................ خوزستان

 ۸۲۴۷۷ ۲۹۴۷۷۴ ۱۳۳۲۹۵۱۸  .................................................................................. زنجان

 ۷۷۱۴۰ ۴۸۲۵۵ ۹۰۲۵۹۴۰  ................................................................................. سمنان

 ۵۵۷۴۷۳ ۱۱۶۴۲۵ ۴۶۱۵۳۰۹۶  ................................................................................... فارس

 ۱۱۰۲۴۲۴ ۱۳۱۸۵۴۲ ۶۷۸۱۳۱۸۱  .................................................................................. قزوين

 ۱۶۳۷۰۶۳ ۷۲۳۶۱۰ ۱۱۰۸۰۱۰۸۵  ........................................................................................ قم

 ۱۲۹۶۰ ۲۲۸۰ ۲۸۸۲۳۹۷  ............................................................................ كردستان

 ۱۱۴۳۲۵ ۲۳۸۰۲ ۷۲۰۰۶۶۵  .................................................................................. كرمان

 ۳۵۶۰۵ ۳۶۵۰۸۵ ۵۸۶۵۱۷۳  ............................................................................. كرمانشاه

 ۵۴۰۰ ۰ ۲۴۵۸۶۴  .......................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۱۸۶۳۸۴ ۵۶۲۷۳۶ ۲۶۶۴۴۸۲۶  ............................................................................... گلستان

 ۵۲۰۲ ۴۸۹ ۱۰۵۶۷۷۵  ................................................................................ لرستان

 ۳۱۹۸۳ ۱۵۳۴۰۷ ۶۳۴۸۰۰۳  .............................................................................. مازندران

 ۵۶۳۶۲۷ ۲۹۶۳۸ ۳۷۰۴۷۵۰۲  ................................................................................ مركزي

 ۱۹۶۲۱۱ ۴۶۰۷۸۱ ۱۴۷۹۸۴۷۱  ................................................................................. همدان

 ۹۰۴۴۱ ۴۸۷۱۹ ۹۸۵۱۱۸۰  ....................................................................................... يزد

 ۴۱۰۱۲ ۵۵۲۷۵ ۲۶۴۶۰۴۸   .....................................................................  ها  ساير استان
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  )ده هزار ريال -تن(  1389  :استان بر حسبمقدار و ارزش خوراك مرغ مصرف شده  -15

  استان
  مرغ مصرف شده خوراك

  ساير خوراك مرغارزش 
  ارزش  مقدار

 ۹۶۷۰۱۸۰ ۶۰۷۴۳۵۴۴۹ ۱۴۲۶۱۰۶   ...................................................   كل كشور

 ۱۰۱۲۱۲۸ ۷۳۱۲۴۵۶۳ ۱۶۹۶۳۳  ...............................................................   آذربايجان شرقي

 ۸۴۳۳۸ ۳۷۴۶۳۲۰ ۷۳۸۹  ................................................................. آذربايجان غربي

 ۲۰۵۶۰ ۱۸۸۳۹۸۶ ۳۷۷۸  ................................................................................. اردبيل

 ۱۶۹۳۱۶۱ ۶۷۷۹۱۵۸۲ ۱۵۸۱۳۶  ................................................................................ نهااصف

 ۳۳۴۲۶۰ ۲۲۵۸۶۸۷۳ ۵۵۷۶۴  ..................................................................................... البرز

 ۲۹۵۳۶۳۲ ۱۰۲۳۵۶۲۳۰ ۲۴۴۶۰۰  ................................................................................... تهران

 ۵۶۰۰ ۱۳۴۶۰۰۰ ۲۸۰۰  ......................................................  رمحال و بختياري هاچ

 ۷۶۳۴۶ ۴۷۸۰۹۰۳ ۱۰۶۴۴  ................................................................. خراسان جنوبي

 ۳۶۰۰۶۶ ۷۹۴۵۰۹۹۴ ۱۸۶۴۶۸  .................................................................. خراسان رضوي

 ۱۸۸۹۸۰ ۱۶۷۷۰۰۴ ۳۷۹۲  ............................................................................ خوزستان

 ۶۵۴۰۰ ۱۲۵۴۷۹۹۵ ۲۳۸۹۳  .................................................................................. زنجان

 ۱۹۱۲۲۸ ۷۹۲۲۴۰۷ ۱۷۶۴۵  ................................................................................. سمنان

 ۱۰۶۶۰۱ ۲۳۸۷۷۳۲۶ ۶۰۲۹۰  ................................................................................... فارس

 ۵۸۰۷۰۱ ۵۲۷۹۰۰۰۴ ۱۳۴۲۰۳  .................................................................................. قزوين

 ۳۲۸۹۰۵ ۶۸۲۲۵۳۱۵ ۱۶۳۳۲۴  ........................................................................................ قم

 ۴۶۲۶۰ ۲۰۵۰۵۶۰ ۴۱۵۳  ............................................................................ كردستان

 ۴۹۴۰۰ ۴۶۹۸۰۰۰ ۱۰۰۵۹  .................................................................................. كرمان

 ۱۱۳۳۰۰ ۴۸۷۵۷۲۴ ۱۰۰۸۷  ............................................................................. كرمانشاه

 ۱۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰ ۳۶۰  .......................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۸۸۱۵۰ ۱۸۰۸۷۰۸۵ ۴۰۴۸۸  ............................................................................... گلستان

 ۲۱۵۰۰ ۱۴۰۶۴۵۰ ۲۶۲۹  ................................................................................ لرستان

 ۵۶۰۲۱ ۴۳۳۷۰۴۰ ۱۰۱۷۲  .............................................................................. مازندران

 ۱۱۷۳۲۸۵ ۲۷۵۶۵۹۰۵ ۶۰۶۷۷  ................................................................................ مركزي

 ۵۰۴۳۰ ۱۱۳۱۹۳۷۵ ۲۶۰۱۱  ................................................................................. همدان

 ۲۰۷۷۵ ۷۲۸۶۲۲۵ ۱۵۲۹۹  ....................................................................................... يزد

 ۴۸۱۵۳ ۱۵۴۸۵۸۳ ۳۸۱۲   .....................................................................  ها  ساير استان
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  1389  :جنس و استان بر حسبتعداد شاغالن و انواع پرداختي به شاغالن با مزد و حقوق  -16

 استان
تعداد كل 
 شاغالن

 شاغالن با مزد و حقوق
  تعداد شاغالن 

 بدون مزد و حقوق

مزد و حقوق  تعداد
  پرداختي 

 )ده هزار ريال(

 ها  ساير پرداختي
 )پول، كاال و ساير(

 )ده هزار ريال(

 تعداد

 زن مرد  زن مرد

 ۱۴ ۱۱۰۸ ۷۴۷۳۵۱۰ ۴۱۳۳۸۳۹۵ ۴۳۱ ۸۵۷۷ ۱۰۱۳۰   .......................   كل كشور

 ۴ ۲۸۹ ۶۵۰۲۷۸ ۴۰۲۰۹۱۸ ۱۲۲ ۶۷۵ ۱۰۹۰   .............................   آذربايجان شرقي

 ۰ ۹ ۴۹۵۷۰ ۳۱۷۱۸۰ ۴ ۶۷ ۸۰   ............................... آذربايجان غربي

 ۰ ۱۲ ۲۴۵۴۰ ۱۰۵۱۰۷ ۱ ۲۱ ۳۴   ............................................... اردبيل

 ۱ ۱۵۵ ۲۱۱۳۰۱۰ ۴۰۳۱۷۴۷ ۱۶ ۹۵۸ ۱۱۳۰   .............................................. نهااصف

 ۰ ۴۴ ۹۱۵۸۳ ۱۹۳۱۶۵۰ ۲ ۴۲۶ ۴۷۲   ................................................... البرز

 ۱ ۱۳۶ ۱۲۷۲۴۵۰ ۶۰۱۹۶۵۸ ۶۱ ۱۴۲۷ ۱۶۲۵   ................................................. تهران

 ۰ ۳ ۱۳۵۰۰ ۳۰۰۴۸ ۰ ۱۳ ۱۶   ....................  رمحال و بختياري هاچ

 ۱ ۱۱ ۷۳۸۲۳ ۲۹۵۲۴۸ ۱۶ ۷۲ ۱۰۰   ............................... خراسان جنوبي

 ۰ ۴۸ ۷۳۳۵۵۷ ۴۲۷۵۳۷۱ ۲۱ ۸۷۳ ۹۴۲   ................................ خراسان رضوي

 ۰ ۶ ۱۴۸۱۲۰ ۶۱۱۲۹۴ ۲ ۱۵۰ ۱۵۸   .......................................... خوزستان

 ۰ ۲۱ ۱۹۳۱۰۰ ۵۸۷۴۲۴ ۵ ۱۲۵ ۱۵۱   ................................................ زنجان

 ۱ ۲۶ ۶۴۴۲۰ ۳۸۳۷۸۰ ۱۲ ۷۷ ۱۱۶   ............................................... سمنان

 ۰ ۴۹ ۹۵۶۱۹ ۶۲۸۹۲۱۲ ۲۵ ۷۵۸ ۸۳۲   ................................................. فارس

 ۱ ۳۷ ۶۵۶۷۵۰ ۴۲۲۹۰۸۱ ۲۸ ۹۲۲ ۹۸۸   ................................................ قزوين

 ۰ ۵۶ ۱۶۳۱۰۰ ۲۹۹۰۵۳۵ ۸ ۷۰۴ ۷۶۸   ...................................................... قم

 ۰ ۳ ۱۲۴۳۷ ۹۶۳۰۰ ۰ ۲۸ ۳۱   .......................................... كردستان

 ۰ ۱۰ ۱۵۶۰۰ ۱۹۳۰۴۰ ۰ ۴۹ ۵۹   ................................................ كرمان

 ۲ ۲۹ ۳۳۹۸۰ ۲۴۱۳۸۰ ۶ ۶۹ ۱۰۶   ........................................... كرمانشاه

 ۰ ۰ ۲۸۰۰ ۲۶۲۸۰ ۰ ۷ ۷   .....................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۰ ۷ ۲۰۲۷۹۵ ۱۲۰۸۱۹۶ ۴۵ ۲۷۲ ۳۲۴   ............................................. گلستان

 ۰ ۸ ۱۷۴۶۰ ۱۱۷۶۰۰ ۰ ۲۸ ۳۶   .............................................. لرستان

 ۰ ۱۳ ۱۱۹۴۵۷ ۳۰۴۱۳۳ ۱۱ ۹۳ ۱۱۷   ............................................ مازندران

 ۰ ۷۷ ۴۸۴۹۴۰ ۱۵۵۵۵۴۰ ۲۱ ۴۰۲ ۵۰۰   .............................................. مركزي

 ۱ ۲۸ ۱۰۸۰۴۳ ۹۳۲۱۵۲ ۲۲ ۲۲۸ ۲۷۹   ............................................... همدان

 ۲ ۲۶ ۴۱۹۱۰ ۳۰۶۰۲۰ ۲ ۷۲ ۱۰۲   ..................................................... يزد

 ۰ ۵ ۹۰۶۶۸ ۲۳۹۵۰۱ ۱ ۶۱ ۶۷   ...................................  ها  ساير استان

  
  


