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 و آذرآبـان هـاي  ماههاي صنعتي كشور شامل دو رشته فعاليت مهم پرورش مرغ گوشتي و پرورش مرغ تخمگذار در                طرح آمارگيري از مرغداري   
بـراي  1381هاي كشور كـه در سـال         طرح از آخرين فهرست موجود از مرغداري       براي اجراي اين  .  توسط مركز آمار ايران انجام شد      1388سال  

عنـوان فهرسـت پايـه، اسـتفاده بـه      آماده شده بود به   هاي پرورش مرغ تخمگذار      براي مرغداري  1385هاي پرورش مرغ گوشتي و سال       مرغداري
بيست و يـك هـزار   از سپس به بيش .  ساير منابع اطالع، به روز شد وهاي مرغداريها و تعاونيها پس از رجوع به اتحاديه    اين فهرست . عمل آمد 

 واحد مرغداري صنعتي كشور پرسشنامه آماري تنظـيم  18600واحد مرغداري مراجعه و بعد از اعمال اصالحات چارچوبي در نهايت براي حدود      
 روز اتومبيل بـا راننـده در سـر تـا سـر       دستگاه2212الوه نفر روز آمارگير و كارشناس به ع5025براي اين آمارگيري از وجود . و تكميل گرديد 

 به اتمام 5/9/88 آغاز شد و در تاريخ 16/8/88طور همزمان از تاريخ هاي كشور بهاجراي اين طرح، توسط استانداري. كشور استفاده به عمل آمد    
.متمركز صورت گرفته استصورت غيرحي شده بهافزارهاي طراهاي اين آمارگيري با استفاده از نرماستخراج و انتشار داده. رسيد

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

. استانجام شده1383 و1380
انـد و همكـاري   هاي كشور كه مسئوليت اجراي اين طرح را به عهده داشته استانداريهمكاران دفاتر آمار و اطالعاتجا الزم است از   در اين 

هاي توفيـق اجـراي ايـن طـرح را      مساعدت خود زمينه همكاري و باهاي مرغداري و مرغداران عزيز كهها و تعاونيجانبه اتحاديهصميمانه و همه 
.اند، سپاسگزاري نماييمفراهم نموده

.ريزان و پژوهشگران صنعت مرغداري قرار گيردگيران، برنامهاميد است اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

مركز آمار ايران
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13889–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

مقدمه

شد و مصرف گوشت مرغ به شكل امـروزي در بـين عمـوم             مرغ فقط به صورت سنتي و خانگي انجام مي        ، پرورش   1333در ايران تا قبل از سال       
در ايـن سـال، بـا وارد كـردن تعـدادي            . گرفـت  بيماران مورد استفاده قرار مي      براي پذيرايي از ميهمانان و يا معالجه       تربيشمردم معمول نبود و     

ه جديد ريختـه شـد و بـه تـدريج توسـعه             ز خارج از كشور، شالوده فعاليت مرغداري به شيو        كشي ا مرغ جوجه جوجه نژادهاي اصالح شده و تخم     
.يافت

روزه، صنعت پرورش طيور در كشور ما از شش فعاليت اصلي، پرورش مرغ الين، پرورش مرغ اجداد، پرورش مرغ مادر، توليد جوجـه يـك                        
هاي ياد شده، اطالع از چگونگي  پولت تشكيل شده است، از بين فعاليت  پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ گوشتي و يك فعاليت جنبي پرورش          

هـا، هاي پرورش مرغ گوشتي بسيار حائز اهميت است، زيرا كه محصول اصلي و توليد نهايي ايـن دسـته از مرغـداري            هاي مرغداري نحوه فعاليت 
.پروتئين حيواني مورد نياز جامعه سهم بسزايي دارد ماده پروتئيني مهم و مغذي در تأمين بخشي از عنوانبهگوشت مرغ است كه 

توانند با استفاده از ريزان و پژوهشگران ميبرنامه. باشدهاي پرورش مرغ گوشتي مي  نشريه حاضر نتايج تفصيلي طرح آمارگيري از مرغداري       
، وضـع فعاليـت،   ي گوشـتي هـا حقـوقي مرغـداري  هاي داراي فعاليت پرورش مرغ گوشتي، وضـعيت  آمار و اطالعات ارائه شده به تعداد مرغداري  

كننـده از رايانـه و   اسـتفاده هـاي   و همچنـين تعـداد مرغـداري   1387در سـال   مرغ گوشتي توليدمقدار ريزي و ها، ظرفيت جوجه وضعيت سالن 
.اينترنت دست يابند
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 10

مشخصات اساسي طرح

سابقه طرح

طـرح 1383 و 1376،1379،1380،  1374،  1370،  1365هاي سال درآمار ايران   مركزريزي،  با توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه         
.را منتشر كردرا به مرحله اجرا درآورد و نتايج آنپرورش مرغ گوشتيهاي مرغداريآمارگيري از 

اهداف طرح

آمار و اطالعات مورد نياز و ضروري در رابطه با گردآوري  همچنين گيري وهاي نمونهتهيه چارچوب براي انجام طرح،هدف كلي از اجراي طرح
هاي اقتصادي در جهت اصالح و بهبود روند كار اين بخش از صنعت ريزي و اتخاذ سياست برنامهمنظوربهشور، هاي صنعتي كمرغداريفعاليت 

.باشدطيور كشور مي

آمارگيريروش 

.ه استشدنجام  سرشماري اروشبهكشورهاي صنعتي از مرغداريطرح آمارگيري

جامعه آماري

.باشد مي1388 در سال هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداريتماميشامل جامعه آماري طرح، 

واحد آماري

. است1388 در سال مرغداري صنعتيواحد آماري طرح، يك 

چارچوب آماري

.باشدميتايي كشور واقع در نقاط شهري و روسهاي پرورش مرغ گوشتي مرغداريتماميچارچوب آماري اين طرح 

زمان آمارگيري

. است1388 سال دوم، نيمه اجراي طرحزمان 

زمان آماري

. است1387زمان آماري طرح بسته به مورد، روز آمارگيري و يا سال 

ارائه اطالعاتسطح 

.نتايج اين طرح در سطح استان منتشر شده است



 

 ايران
آمار

كز 
مر

138811–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

تعاريف و مفاهيم

روزه گوشتيجوجه يك

هـاي مخـصوص و طـي زمـان معينـي بـه جوجـه تبـديل                 كشي پس از قرار گرفتن در ماشين       جوجه مؤسساتدار گوشتي در    هاي نطفه مرغتخم
.نامنديك روزه ميها را اصطالحاً جوجه اين جوجه. شوندمي

مرغ گوشتي

.شود و پرورش داده ميهاي پرورش مرغ گوشتي نگهداري استفاده از گوشت آن در مرغداريمنظوربهشود كه به نوعي مرغ اطالق مي

مرغداري پرورش مرغ گوشتي

 توليد مرغ گوشتي به مدت معيني نگهـداري        منظوربه مرغ گوشتي    يك روزه اين نوع مرغداري يك واحد توليد كشاورزي است كه در آن جوجه             
.شودو پرورش داده مي

ظرفيت مرغداري گوشتي

ايـن ظرفيـت واقعـي    بـر بنـا . قابل نگهداري و پرورش اسـت     مرغداري، هايساحت سالن سيسات و م  أتعداد مرغي است كه با توجه به امكانات، ت        
.برداري باشد، مساوي و يا كمتر از ظرفيت مندرج در پروانه بهرهتربيشمرغداري ممكن است 
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هاي مهميافته

هاي پرورش مرغ گوشتي و تخمگذارتعداد مرغداري

از پرورش مرغ گوشتي در كشور وجود داشته است كـه          با فعاليت    مرغداري   17192، تعداد   1388 نتايج حاصل از اجراي طرح در سال         بر اساس 
هـاي اصـفهان،   هاي پرورش مرغ گوشتي اسـتان  مرغداريهمچنين در. باشد واحد غير فعال مي1985 واحد مرغداري فعال و      15207تعداد  اين  

.اندهاي كشور به خود اختصاص دادهاير استانين تعداد مرغداري را در بين ستربيشمازندران و خراسان رضوي 

وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي    : 1388

غير فعال  %12

فعال %88

فعال

غيرفعال 
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138813–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

هاي پرورش مرغ گوشتيوضعيت حقوقي مرغداري

ـ   14006 واحد مرغداري با فعاليت پرورش مرغ گوشتي تعداد        17192 آمار و اطالعات موجود، از       بر اساس  صـورت فـردي و   ه واحـد مرغـداري ب
 واحـد مرغـداري بـه صـورت     65احد مرغداري به صـورت شـركت تعـاوني،        و 1153،  ي واحد مرغداري به صورت شركت خصوص      1633شريكي،  

. فعاليت داشتند، واحد مرغداري به صورتي غير از موارد باال335شركت دولتي و 

درصد وضعيت حقوقي مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي   

81/5

9/5

0/4 1/9

6/7

فردي و شريكي

شركت خصوصي

شركت تعاوني

شركت دولتي 

ساير

شركت دولتي;ساير;

شركت تعاوني;

شركت خصوصي;

فردي و شريكي;

هاي پرورشو ظرفيت سالن، مساحت تعداد

بـه مـساحت     سالن پرورش    34572اي  دار، مجموعاً 1388هاي پرورش مرغ گوشتي كشور در سال        دهد، مرغداري نتايج به دست آمده نشان مي     
. باشند مرغ گوشتي مي ميليون قطعه260با ظرفيت  هزار مترمربع و 26212

يافته ، وزن مرغ زنده پرورشتعداد جوجه يك روزه ريخته شده

ه يك روزه ريختـه      كه تعداد جوج   باشدمي1387 در سال     واحد 14623گوشتي فعال   هاي   نتايج حاصل از اجراي طرح تعداد مرغداري       بر اساس 
.باشدتن ميهزار 1995 براي اين تعداد مرغداري گوشتي فعال برابر يافتهپرورشوزن مرغ زنده و  ميليون قطعه 874،هاشده در سالن

هاي پرورش مرغ گوشتي در مرغداريو اينترنت وضعيت استفاده از رايانه 

 كـه تعـداد كاركنـان       شـته  از رايانـه وجـود دا      كننـده اسـتفاده  واحد مرغـداري     1049 واحد مرغداري با فعاليت پرورش مرغ گوشتي،         17192از  
 واحـد مرغـداري گوشـتي    1049 آمـار و اطالعـات موجـود از         بر اساس همچنين  . باشد نفر مي  1552،هامرغداري از رايانه در اين    كنندهاستفاده
 نفـر و متوسـط مـدت    753 از اينترنت كنندهاستفادهنند كه تعداد كاركنان ك واحد مرغداري از اينترنت استفاده مي535 از رايانه،   كنندهاستفاده

. باشد ساعت مي15زمان استفاده از اينترنت در ماه 
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روند تغييرات تعداد و وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي طي سال هاي      1370-1388
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روند تغييرات تعداد جوجه يك روزه ريخته شده در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي       

طي سال هاي   1369-1387
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138815–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

روند تغييرات مقدار توليد مرغ زنده در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي        

طي سال هاي   1369-1387
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تن

روند تغييرات تعداد سالن و مساحت سالن ها در مرغداري هاي پرورش مرغ گوشتي  

طي سال  هاي 1370-1388
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تعداد سالن

مساحت سالن ها
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 16
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138817–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 18
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هاي آماريجدول
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138821–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

:هـاي پـرورش مـرغ گوشـتي كـل كـشور           يافتـه در مرغـداري    شده و وزن مرغ زنده پـرورش      روزه ريخته  تعداد جوجه يك   -1
) تن–هزار قطعه(1387-1369

يافتهوزن مرغ زنده پرورششدهروزه ريختهتعداد جوجه يكسال

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

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

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

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

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

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

1387...................................................................................................۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲

)هزار قطعه–مترمربعهزار(1370- 1388: هاي گوشتي كل كشور هاي پرورش مرغداري   ظرفيت سالن  تعداد، مساحت،  -2

ظرفيتهامساحت سالنتعداد سالنسال

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

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

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

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

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

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

1388...................................................................................................۳۴۵۷۲۳۴۵۷۲۳۴۵۷۲۳۴۵۷۲۲۶۲۱۲۲۶۲۱۲۲۶۲۱۲۲۶۲۱۲۲۶۰۲۴۱۲۶۰۲۴۱۲۶۰۲۴۱۲۶۰۲۴۱
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 22

1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب استان تعداد مرغداري-3

هاتعداد مرغدارياستان

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲............................................................................................كل كشور 

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶..............................................................................................................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴................................................................................................................آذربايجان غربي

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱................................................................................................................................اردبيل
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶...............................................................................................................................اصفهان

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵....................................................................................................................................ايالم
۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳.................................................................................................................................بوشهر
۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱..................................................................................................................................نتهرا

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳.....................................................................................................چهارمحال و بختياري
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲................................................................................................................خراسان جنوبي
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳.................................................................................................................خراسان رضوي
۶۳۶۳۶۳۶۳................................................................................................................خراسان شمالي

۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲...........................................................................................................................خوزستان
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳.................................................................................................................................زنجان
۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲................................................................................................................................سمنان

۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵......................................................................................................سيستان و بلوچستان
۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹..................................................................................................................................فارس
۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷.................................................................................................................................قزوين

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸.......................................................................................................................................قم
۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴...........................................................................................................................كردستان

۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴.................................................................................................................................كرمان
۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵............................................................................................................................كرمانشاه

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹......................................................................................................مدكهگيلويه و بويراح
۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲..............................................................................................................................گلستان
۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷.................................................................................................................................گيالن
۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵...............................................................................................................................لرستان

۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱.............................................................................................................................مازندران
۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸...............................................................................................................................مركزي

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷............................................................................................................................هرمزگان
۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰................................................................................................................................همدان

۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷......................................................................................................................................يزد
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138823–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب وضعيت حقوقي و استان مرغداري تعداد-4

كلاستان
فردي و 
شريكي

شركت 
خصوصي

شركت 
تعاوني

شركت 
دولتي

ار نشدهاظهساير

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۶۵۶۵۶۵۶۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰.............................................كل كشور 

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۳۵۳۵۳۵۳۵۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۲۲۱۱۱۱۰۰۰۰......................................................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۵۶۵۶۵۶۵۶۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰........................................................آذربايجان غربي

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۴۰۴۰۴۰۴۰۳۱۳۱۳۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱۶۶۶۶........................................................................اردبيل
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۵۵۵۵۵۵۵۵۳۳۳۳۶۶۶۶۱۷۱۷۱۷۱۷.......................................................................اصفهان

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۳۳۳۳۴۹۴۹۴۹۴۹۰۰۰۰۱۱۱۱۹۹۹۹............................................................................ايالم
۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۳۳۳۳۵۷۵۷۵۷۵۷۴۱۴۱۴۱۴۱۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰.........................................................................بوشهر
۵۵۵۵۳۱۳۱۳۱۳۱۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۴۴۴۴۲۲۲۲۰۰۰۰۲۶۲۶۲۶۲۶..........................................................................تهران

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۴۱۴۱۴۱۴۲۸۲۸۲۸۲۸۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰.............................................چهارمحال و بختياري
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳۱۱۱۱۱۶۱۶۱۶۱۶........................................................خراسان جنوبي
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۴۶۴۶۴۶۴۶۴۸۴۸۴۸۴۸۳۳۳۳۱۱۱۱۷۷۷۷۷۷۷۷.........................................................خراسان رضوي
۶۳۶۳۶۳۶۳۴۸۴۸۴۸۴۸۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................خراسان شمالي

۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۵۲۵۲۵۲۵۲۶۶۶۶۳۳۳۳۱۷۱۷۱۷۱۷...................................................................خوزستان
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۸۷۸۷۸۷۸۷۱۰۱۰۱۰۱۰۲۳۲۳۲۳۲۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۰۰.........................................................................زنجان
۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۴۴۴۰۰۰۰۴۴۴۴........................................................................سمنان

۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۲۱۲۱۲۱۲۱۱۵۱۵۱۵۱۵۸۷۸۷۸۷۸۷۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................سيستان و بلوچستان
۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۳۵۳۵۳۵۳۵۴۴۴۴۲۲۲۲۳۸۳۸۳۸۳۸..........................................................................فارس
۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۳۱۳۱۳۱۳۱۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۲۲.........................................................................قزوين

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۳۳۳۳...............................................................................قم
۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۹۹۹۹۵۶۵۶۵۶۵۶۲۲۲۲۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲...................................................................كردستان

۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۵۵۵۵۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰.........................................................................كرمان
۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۲۰۲۰۲۰۲۰۶۵۶۵۶۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۳۳۳۳....................................................................كرمانشاه

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۶۱۶۱۶۱۶۱۱۰۱۰۱۰۱۰۳۵۳۵۳۵۳۵۱۱۱۱۲۲۲۲۰۰۰۰..............................................كهگيلويه و بويراحمد
۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۴۶۴۶۴۶۴۶۵۵۵۵۰۰۰۰۲۳۲۳۲۳۲۳......................................................................گلستان
۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۵۱۵۱۵۱۵۱۴۴۴۴۴۴۴۴۲۲۲۲.........................................................................گيالن
۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۸۸۸۸۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................لرستان

۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۴۰۷۱۴۰۷۱۴۰۷۱۴۰۷۵۵۵۵۵۵۵۵۷۳۷۳۷۳۷۳۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۶۶۶۶.....................................................................مازندران
۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۲۳۲۳۲۳۲۳۵۰۵۰۵۰۵۰۱۱۱۱۲۲۲۲۱۱۱۱.......................................................................مركزي
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138825–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

)دنباله (1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب وضعيت حقوقي و استان ظرفيت و توليد مرغ گوشتي در مرغداري-5
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 28

1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب استانهاي مرغداري تعداد، مساحت و ظرفيت سالن-8
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۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۵۲۲۱۰۵۳۰۶۲۱۰۵۳۰۶۲۱۰۵۳۰۶۲۱۰۵۳۰۶۲۱۰۴۵۳۱۰۴۵۳۱۰۴۵۳۱۰۴۵۳۱۱۱۱...................................................................مركزي

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۶۲۵۹۵۳۶۲۵۹۵۳۶۲۵۹۵۳۶۲۵۹۵۳۴۹۱۳۴۹۱۳۴۹۱۳۴۹۱۲۲۲۲................................................................هرمزگان
۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۶۳۳۶۶۱۶۳۳۶۶۱۶۳۳۶۶۱۶۳۳۶۶۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۰۰۰۰....................................................................همدان

۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۹۰۸۰۱۵۹۰۸۰۱۵۹۰۸۰۱۵۹۰۸۰۱۵۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۱۶۱۶۱۶۱۶..........................................................................يزد



 

 ايران
آمار

كز 
مر

138829–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387:ر حسب استانهاي پرورش مرغ گوشتي بيافته در مرغداريشده و وزن مرغ زنده پرورش تعداد جوجه يك روزه ريخته-9
) تن-هزار قطعه(

يافتهوزن مرغ زنده پرورششدهتعداد جوجه يك روزه ريختهتعداد مرغداري فعالاستان

۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۸۷۳۷۰۴۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲۱۹۹۴۵۴۲......................................كل كشور 

۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۶۸۲۵۴۶۸۲۵۴۶۸۲۵۴۶۸۲۵۴.............................................آذربايجان شرقي
۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۳۴۷۳۷۳۴۷۳۷۳۴۷۳۷۳۴۷۳۷۸۲۴۷۸۸۲۴۷۸۸۲۴۷۸۸۲۴۷۸...............................................آذربايجان غربي

۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۱۲۱۶۶۱۲۱۶۶۱۲۱۶۶۱۲۱۶۶۲۹۲۷۲۲۹۲۷۲۲۹۲۷۲۲۹۲۷۲...............................................................اردبيل
۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۹۹۹۹۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۲۱۳۵۸۵۲۱۳۵۸۵۲۱۳۵۸۵۲۱۳۵۸۵..............................................................اصفهان

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۰۸۷۱۱۰۸۷۱۱۰۸۷۱۱۰۸۷۱۲۶۲۳۳۲۶۲۳۳۲۶۲۳۳۲۶۲۳۳...................................................................ايالم
۹۰۹۰۹۰۹۰۹۴۵۲۹۴۵۲۹۴۵۲۹۴۵۲۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵۱۹۱۴۵................................................................بوشهر
۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۳۷۵۷۶۳۷۵۷۶۳۷۵۷۶۳۷۵۷۶۸۸۸۱۵۸۸۸۱۵۸۸۸۱۵۸۸۸۱۵.................................................................تهران

۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۹۵۰۱۹۵۰۱۹۵۰۱۹۵۰۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱....................................چهارمحال و بختياري
۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۲۲۶۳۵۲۲۶۳۵۲۲۶۳۵۲۲۶۳۵۴۷۰۲۷۴۷۰۲۷۴۷۰۲۷۴۷۰۲۷...............................................خراسان جنوبي
۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۵۲۴۰۹۵۲۴۰۹۵۲۴۰۹۵۲۴۰۹۱۲۰۲۴۹۱۲۰۲۴۹۱۲۰۲۴۹۱۲۰۲۴۹................................................خراسان رضوي
۵۰۵۰۵۰۵۰۳۰۰۳۳۰۰۳۳۰۰۳۳۰۰۳۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰...............................................خراسان شمالي

۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۳۴۵۷۵۳۴۵۷۵۳۴۵۷۵۳۴۵۷۵۷۰۴۳۸۷۰۴۳۸۷۰۴۳۸۷۰۴۳۸..........................................................خوزستان
۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۲۵۲۷۱۲۵۲۷۱۲۵۲۷۱۲۵۲۷۲۹۰۳۵۲۹۰۳۵۲۹۰۳۵۲۹۰۳۵................................................................زنجان
۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۲۸۲۱۴۲۸۲۱۴۲۸۲۱۴۲۸۲۱۴۶۶۲۰۴۶۶۲۰۴۶۶۲۰۴۶۶۲۰۴...............................................................سمنان

۹۷۹۷۹۷۹۷۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۱۵۴۸۷۱۵۴۸۷۱۵۴۸۷۱۵۴۸۷.....................................سيستان و بلوچستان
۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۴۶۴۶۰۴۶۴۶۰۴۶۴۶۰۴۶۴۶۰۸۹۵۱۷۸۹۵۱۷۸۹۵۱۷۸۹۵۱۷.................................................................فارس
۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۳۰۷۰۴۳۰۷۰۴۳۰۷۰۴۳۰۷۰۴۷۳۶۷۸۷۳۶۷۸۷۳۶۷۸۷۳۶۷۸................................................................قزوين

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۱۷۰۵۴۳۸۰۵۰۳۸۰۵۰۳۸۰۵۰۳۸۰۵۰......................................................................قم
۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۱۹۷۷۰۱۹۷۷۰۱۹۷۷۰۱۹۷۷۰۴۶۵۲۷۴۶۵۲۷۴۶۵۲۷۴۶۵۲۷..........................................................كردستان

۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۱۷۹۶۵۱۷۹۶۵۱۷۹۶۵۱۷۹۶۵۴۴۵۷۹۴۴۵۷۹۴۴۵۷۹۴۴۵۷۹................................................................كرمان
۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵۱۹۲۰۵۴۲۸۲۵۴۲۸۲۵۴۲۸۲۵۴۲۸۲۵...........................................................كرمانشاه

۸۶۸۶۸۶۸۶۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۴۶۸۹۸۶۸۶۸۶۸۶۹۸۹۸۹۸۹۸.....................................كهگيلويه و بويراحمد
۵۹۹۵۹۹۵۹۹۵۹۹۵۵۶۳۶۵۵۶۳۶۵۵۶۳۶۵۵۶۳۶۱۳۲۷۹۸۱۳۲۷۹۸۱۳۲۷۹۸۱۳۲۷۹۸.............................................................گلستان
۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۴۲۴۵۳۴۲۴۵۳۴۲۴۵۳۴۲۴۵۳۱۰۴۴۴۴۱۰۴۴۴۴۱۰۴۴۴۴۱۰۴۴۴۴................................................................گيالن
۳۳۸۳۳۸۳۳۸۳۳۸۱۴۳۲۱۱۴۳۲۱۱۴۳۲۱۱۴۳۲۱۳۰۳۶۱۳۰۳۶۱۳۰۳۶۱۳۰۳۶۱..............................................................لرستان

۱۴۴۷۱۴۴۷۱۴۴۷۱۴۴۷۱۱۳۳۹۰۱۱۳۳۹۰۱۱۳۳۹۰۱۱۳۳۹۰۲۶۵۳۷۳۲۶۵۳۷۳۲۶۵۳۷۳۲۶۵۳۷۳............................................................مازندران
۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۳۱۱۷۳۳۱۱۷۳۳۱۱۷۳۳۱۱۷۳۷۳۷۸۱۷۳۷۸۱۷۳۷۸۱۷۳۷۸۱..............................................................مركزي

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶۱۳۴۰۶۲۶۱۱۷۲۶۱۱۷۲۶۱۱۷۲۶۱۱۷...........................................................هرمزگان
۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۲۰۹۳۱۲۰۹۳۱۲۰۹۳۱۲۰۹۳۱۴۸۷۲۳۴۸۷۲۳۴۸۷۲۳۴۸۷۲۳...............................................................همدان

۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۲۷۴۱۶۲۷۴۱۶۲۷۴۱۶۲۷۴۱۶۶۲۴۷۸۶۲۴۷۸۶۲۴۷۸۶۲۴۷۸.....................................................................يزد
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آمار
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 30

1387-1388: اي پرورش مرغ گوشتي بر حسب استانه وضعيت استفاده از رايانه در مرغداري-10

 مرغداريكلتعداد استان
هاي مرغداريتعداد 
 رايانهكننده ازاستفاده

تعداد كاركنان 
كننده از رايانهاستفاده

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲۱۵۵۲..............................................كل كشور 

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۴۸۴۸۴۸۴۸۶۹۶۹۶۹۶۹.......................................................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۸۹۸۹۸۹۸۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹.........................................................آذربايجان غربي

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۵۴۵۴۵۴۵۴۹۲۹۲۹۲۹۲.........................................................................اردبيل
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۵۹۵۹۵۹۵۹۸۶۸۶۸۶۸۶........................................................................هاناصف
۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۲۲۲۶۶۶۶.............................................................................ايالم

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۶۱۶۱۶۱۶۱۹۱۹۱۹۱۹..........................................................................بوشهر
۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۴۹۴۹۴۹۴۹۸۰۸۰۸۰۸۰...........................................................................تهران

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۲۴۲۴۲۴۲۴۲۹۲۹۲۹۲۹..............................................چهارمحال و بختياري
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۳۲۳۲۳۲۳۲۴۳۴۳۴۳۴۳.........................................................خراسان جنوبي
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۵۰۵۰۵۰۵۰۷۴۷۴۷۴۷۴..........................................................خراسان رضوي
۶۳۶۳۶۳۶۳۶۶۶۶۶۶۶۶.........................................................خراسان شمالي

۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۱۵۱۵۱۵۱۵۱۸۱۸۱۸۱۸....................................................................خوزستان
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴..........................................................................زنجان
۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴.........................................................................سمنان

۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۱۱۱۱۱۱۱...............................................سيستان و بلوچستان
۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳۳۳۳۳۳۳۳۷۵۷۵۷۵۷۵...........................................................................فارس
۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۳۴۳۴۳۴۳۷۰۷۰۷۰۷۰..........................................................................قزوين

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۱۹۱۹۱۹۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲................................................................................قم
۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۳۰۳۰۳۰۳۰....................................................................كردستان

۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۳۳۳۳۴۴۴۴..........................................................................كرمان
۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۱۵۱۵۱۵.....................................................................كرمانشاه

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۴۴۴۴۶۶۶۶...............................................كهگيلويه و بويراحمد
۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲.......................................................................گلستان
۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۴۱۴۱۴۱۴۱۷۰۷۰۷۰۷۰..........................................................................گيالن
۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۱۹۱۹۱۹۱۹۲۶۲۶۲۶۲۶........................................................................لرستان

۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۸۷۸۷۸۷۸۷۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰......................................................................مازندران
۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۲۶۲۶۲۶۲۶۳۱۳۱۳۱۳۱........................................................................مركزي

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۳۱۳۱۳۱۳۱۵۱۵۱۵۱۵.....................................................................هرمزگان
۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷۲۳۲۳۲۳۲۳.........................................................................همدان

۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳...............................................................................يزد
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كز 
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138831–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387-1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب نوع استفاده از رايانه و استان مرغداري-11

نوع استفاده از رايانه

استان
كلتعداد 

مرغداري

تعداد 
هاي مرغداري

كننده از استفاده
رايانه

امور تايپي
ليت انجام فعا
روزانه

استفاده از 
اينترنت

ساير

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷.............................كل كشور 

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۴۸۴۸۴۸۴۸۱۰۱۰۱۰۱۰۳۷۳۷۳۷۳۷۲۸۲۸۲۸۲۸۵۵۵۵...................................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۸۹۸۹۸۹۸۹۸۸۸۸۷۶۷۶۷۶۷۶۵۹۵۹۵۹۵۹۲۹۲۹۲۹۲۹.....................................آذربايجان غربي

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۵۴۵۴۵۴۵۴۲۳۲۳۲۳۲۳۴۳۴۳۴۳۴۳۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲.....................................................اردبيل
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۵۹۵۹۵۹۵۹۱۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۵۵۵۵۱۵۱۵۱۵۱۵۷۷۷۷....................................................اصفهان

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۲۲۲۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................ايالم
۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۰۰۰۰......................................................بوشهر
۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۴۹۴۹۴۹۴۹۹۹۹۹۴۳۴۳۴۳۴۳۱۷۱۷۱۷۱۷۳۳۳۳.......................................................تهران

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۲۴۲۴۲۴۲۴۷۷۷۷۱۴۱۴۱۴۱۴۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰..........................چهارمحال و بختياري
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۳۲۳۲۳۲۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱۲۷۲۷۲۷۲۷۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶۱۶۱۶۱۶.....................................خراسان جنوبي
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۵۰۵۰۵۰۵۰۱۲۱۲۱۲۱۲۳۹۳۹۳۹۳۹۲۱۲۱۲۱۲۱۵۵۵۵......................................خراسان رضوي
۶۳۶۳۶۳۶۳۶۶۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۰۰۰۰.....................................خراسان شمالي

۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷۷۷۳۳۳۳................................................خوزستان
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۱۱۱۰۰۰۰......................................................زنجان
۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۰۱۰۱۰۱۰۴۴۴۴۷۷۷۷.....................................................سمنان

۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰...........................سيستان و بلوچستان
۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳۳۳۳۳۳۳۳۱۰۱۰۱۰۱۰۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸.......................................................فارس
۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۳۴۳۴۳۴۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۵۳۵۳۵۳۵۱۵۱۵۱۵۱۵۹۹۹۹......................................................قزوين

۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۱۹۱۹۱۹۱۹۹۹۹۹۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۴۴۰۰۰۰............................................................قم
۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۲۲۲۲۲۲۲۲۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰................................................كردستان

۶۷۴۶۷۴۶۷۴۶۷۴۳۳۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۲۲۲۲۰۰۰۰......................................................كرمان
۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۱۰۱۰۱۰۱۰۴۴۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۳۳۳۳.................................................كرمانشاه

۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۴۴۴۴۰۰۰۰۴۴۴۴۲۲۲۲۰۰۰۰...........................كهگيلويه و بويراحمد
۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۴۳۴۳۴۳۴۳۹۷۹۷۹۷۹۷۳۷۳۷۳۷۳۷۱۱۱۱۱۱۱۱...................................................گلستان
۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۴۱۴۱۴۱۴۱۲۶۲۶۲۶۲۶۳۹۳۹۳۹۳۹۲۵۲۵۲۵۲۵۸۸۸۸......................................................گيالن
۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۱۹۱۹۱۹۱۹۱۰۱۰۱۰۱۰۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰....................................................لرستان

۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۸۷۸۷۸۷۸۷۳۹۳۹۳۹۳۹۷۶۷۶۷۶۷۶۴۱۴۱۴۱۴۱۱۵۱۵۱۵۱۵..................................................مازندران
۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۲۶۲۶۲۶۲۶۵۵۵۵۲۶۲۶۲۶۲۶۹۹۹۹۰۰۰۰....................................................مركزي

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۳۱۳۱۳۱۳۸۸۸۸۱۰۱۰۱۰۱۰۹۹۹۹۰۰۰۰.................................................هرمزگان
۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۳۳۳۳.....................................................همدان

۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۴۲۴۲۴۲۴۲۸۸۸۸۸۸۸۸۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۳۳۳۳...........................................................يزد
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 32

) ساعت–نفر(1387-1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب استان     وضعيت استفاده از اينترنت در مرغداري    -12

استان
هاي مرغداريتعداد
 رايانهكننده ازاستفاده

هاي تعداد مرغداري
كننده از اينترنتاستفاده

تعداد كاركنان 
كننده از اينترنتاستفاده

متوسط مدت زمان 
استفاده از اينترنت در ماه

۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۱۰۴۹۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۱۵۱۵۱۵۱۵.............................كل كشور 

۴۸۴۸۴۸۴۸۲۸۲۸۲۸۲۸۳۵۳۵۳۵۳۵۹۹۹۹..................................آذربايجان شرقي
۸۹۸۹۸۹۸۹۵۹۵۹۵۹۵۹۷۱۷۱۷۱۷۱۱۳۱۳۱۳۱۳....................................آذربايجان غربي

۵۴۵۴۵۴۵۴۳۲۳۲۳۲۳۲۵۱۵۱۵۱۵۱۱۰۱۰۱۰۱۰....................................................اردبيل
۵۹۵۹۵۹۵۹۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۲۰۲۰۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷...................................................اصفهان

۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................ايالم
۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳.....................................................بوشهر
۴۹۴۹۴۹۴۹۱۷۱۷۱۷۱۷۵۲۵۲۵۲۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳......................................................تهران

۲۴۲۴۲۴۲۴۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۲۰۲۰۲۰۲۰.........................چهارمحال و بختياري
۳۲۳۲۳۲۳۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۱۳۱۳۱۳۱۸۱۸۱۸۱۸....................................خراسان جنوبي
۵۰۵۰۵۰۵۰۲۱۲۱۲۱۲۱۲۹۲۹۲۹۲۹۱۲۱۲۱۲۱۲.....................................خراسان رضوي
۶۶۶۶۴۴۴۴۴۴۴۴۸۸۸۸....................................خراسان شمالي

۱۵۱۵۱۵۱۵۷۷۷۷۱۰۱۰۱۰۱۰۳۴۳۴۳۴۳۴...............................................خوزستان
۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴۴۴.....................................................زنجان
۱۲۱۲۱۲۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱....................................................سمنان

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵..........................سيستان و بلوچستان
۳۳۳۳۳۳۳۳۱۷۱۷۱۷۱۷۳۹۳۹۳۹۳۹۲۰۲۰۲۰۲۰......................................................فارس
۴۳۴۳۴۳۴۳۱۵۱۵۱۵۱۵۲۳۲۳۲۳۲۳۱۲۱۲۱۲۱۲.....................................................قزوين

۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۴۴۵۵۵۵۱۲۱۲۱۲۱۲...........................................................قم
۲۲۲۲۲۲۲۲۱۴۱۴۱۴۱۴۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱...............................................كردستان

۳۳۳۳۲۲۲۲۶۶۶۶۹۹۹۹.....................................................كرمان
۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۸۸۸۸۱۶۱۶۱۶۱۶................................................كرمانشاه

۴۴۴۴۲۲۲۲۴۴۴۴۱۹۱۹۱۹۱۹..........................كهگيلويه و بويراحمد
۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۳۷۳۷۳۷۳۷۵۰۵۰۵۰۵۰۳۴۳۴۳۴۳۴..................................................گلستان
۴۱۴۱۴۱۴۱۲۵۲۵۲۵۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۲۳۲۳۲.....................................................گيالن

۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲...................................................ستانلر
۸۷۸۷۸۷۸۷۴۱۴۱۴۱۴۱۵۳۵۳۵۳۵۳۱۸۱۸۱۸۱۸.................................................مازندران
۲۶۲۶۲۶۲۶۹۹۹۹۱۰۱۰۱۰۱۰۲۰۲۰۲۰۲۰...................................................مركزي

۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹۹۹۹۹۸۸۸۸................................................هرمزگان
۱۷۱۷۱۷۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۳۲۳....................................................همدان

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۶۶۶۶..........................................................يزد
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138833–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387-1388: هاي پرورش مرغ گوشتي كشور بر حسب وضع فعاليت و ظرفيت تعداد مرغداري-13

13871388

كلظرفيت
غير فعالفعال

كل
عالغير ففعال

۱۷۱۹۴۱۷۱۹۴۱۷۱۹۴۱۷۱۹۴۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۱۴۶۲۳۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۵۲۰۷۱۵۲۰۷۱۵۲۰۷۱۵۲۰۷۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵.............................................كل 

۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۲۶۲۶۲۶۲۶۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۲۵۲۵۲۵۲۵۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹................................. هزار قطعه2كمتر از 

۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳........................................... هزار قطعه5-2

۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۳۲۵۳۳۲۵۳۳۲۵۳۳۲۵۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷...................................... هزار قطعه10-5

۶۵۳۰۶۵۳۰۶۵۳۰۶۵۳۰۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۹۹۹۹۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۶۵۲۹۶۵۲۹۶۵۲۹۶۵۲۹۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱..................................... هزار قطعه20-10

۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۴۳۷۸۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۴۴۴۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۴۱۶۹۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸..................................... هزار قطعه50-20

۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۴۵۴۵۴۵۴۵۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲.................................. هزار قطعه100-50

۶۵۶۵۶۵۶۵۶۰۶۰۶۰۶۰۵۵۵۵۶۵۶۵۶۵۶۵۶۰۶۰۶۰۶۰۵۵۵۵............................ و باالتر هزار قطعه100

1388: )1(هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب وضعيت حقوقي و ظرفيت تعداد مرغداري-14

كلظرفيت
فردي و 
شريكي

شركت 
خصوصي

شركت 
تعاوني

شركت 
دولتي

اظهار نشدهساير

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۴۰۰۶۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۶۵۶۵۶۵۶۵۳۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰.............................................كل 

۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۲۳۲۳۲۳۲۱۱۱۱۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................. هزار قطعه2كمتر از 

۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۷۲۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۳۶۳۶۳۶۳۶۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................... هزار قطعه5-2

۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۸۸۲۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۳۱۳۱۳۱۳۱۱۶۱۶۱۶۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................... هزار قطعه10-5

۶۵۲۹۶۵۲۹۶۵۲۹۶۵۲۹۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸۵۶۱۸۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۱۴۱۴۱۴۱۴۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................... هزار قطعه20-10

۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۴۳۷۷۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۲۸۹۲۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۷۸۶۷۸۶۷۸۶۷۸۶۵۵۵۵۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................... هزار قطعه50-20

۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۷۰۷۰۷۰۷۰۹۹۹۹۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................. هزار قطعه100-50

۶۵۶۵۶۵۶۵۲۰۲۰۲۰۲۰۲۸۲۸۲۸۲۸۶۶۶۶۹۹۹۹۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................ و باالتر  هزار قطعه100

 هـزار قطعـه قـرار    2هـا در طبقـه كمتـر از    باشد، اين مرغداريهاي اظهار نشده مشخص نميباشد با توجه به اين كه ظرفيت مرغداريالزم به توضيح مي  ) 1
.گرفته است
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1388–)هاي پرورش مرغ گوشتيمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 34

1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب ظرفيتهاي مرغداري سالن تعداد، مساحت و ظرفيت-15

ظرفيت
تعداد 
مرغداري

تعداد سالن
هامساحت سالن

)متر مربع(
ظرفيت

)هزار قطعه(
اظهار نشده
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) ساعت–نفر(1387-1388: هاي پرورش مرغ گوشتي بر حسب ظرفيت    وضعيت استفاده از اينترنت در مرغداري    -19
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كننده از رايانهاستفاده
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138837–)هاي پرورش مرغ گوشتيداريمرغ (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387:)1(اساس درصد استفاده از ظرفيتهاي پرورش مرغ گوشتي كشور برتعداد مرغداري-20

)اساس درصد استفاده از ظرفيتبر(هاي فعال مرغداري

كلاستان
هاي مرغداري

جمعفعالغير
كمتر از 

 درصد25

 درصد 25
تا كمتر از 

 درصد50

 درصد 50
تا كمتر از 

 درصد75

 درصد 75
تا كمتر از 

 درصد100
 در صد100

۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۱۷۱۹۲۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱۱۴۶۲۱۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۱۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۱۵۰۵۳۰۸۳۳۰۸۳۳۰۸۳۳۰۸۳۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰۹۰۰۰................كل كشور

۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۷۳۷۳۷۳۷۷۲۷۲۷۲۷۲۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳...................آذربايجان شرقي
۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۴۸۴۸۴۸۴۸۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۷۷۷۷۱۵۱۵۱۵۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۹۸۹۸۹۸۹۸۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳.....................آذربايجان غربي

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۳۹۳۹۳۹۳۹۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۶۶۶۶۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۱۴۱۴۱۴۵۲۵۲۵۲۵۲۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷.....................................اردبيل
۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۷۴۶۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۲۵۲۵۲۵۲۵۸۷۸۷۸۷۸۷۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰....................................اصفهان

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۳۰۳۰۳۰۳۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۱۱۱۶۶۶۶۱۶۱۶۱۶۱۶۹۹۹۹۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳.........................................ايالم
۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۳۱۳۱۳۱۳۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۳۳۳۳۹۹۹۹۱۳۱۳۱۳۱۳۶۵۶۵۶۵۶۵......................................بوشهر
۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۸۸۸۸۲۹۲۹۲۹۲۹۳۷۳۷۳۷۳۷۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲.......................................تهران

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۱۱۱۴۴۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳..........ي چهارمحال و بختيار
۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۱۲۱۲۱۲۱۲۶۱۶۱۶۱۶۱۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰.....................خراسان جنوبي
۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۱۳۶۳۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۲۷۲۷۲۷۲۷۲۶۲۶۲۶۲۶۵۹۵۹۵۹۵۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۸۰۷۸۰۷۸۰۷۸۰۷......................ي خراسان رضو
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