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هاي نشريات مركز آمار ايراننشانه�

.آمار گردآوري نشده است-
0 0 .آمار در دسترس نيست0

.وجود نداردذاتاً يا عمالً ×
.معني استجمع و محاسبه غير ممكن يا بي×× 

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

.رقم غير قطعي است*

.تخميني داردرقم جنبه**
.دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيستبه�

هـا قبـل از    هـا و شـاخص     نـسبت  محاسـبه .  اسـت  ها به علت سرراست كردن ارقـام      اختالف در سرجمع  

.سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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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        ين طرح از آخرين فهرست موجود از مرغداري       براي اجراي ا  .  توسط مركز آمار ايران انجام شد      1388سال  

 فهرسـت پايـه، اسـتفاده    عنـوان بـه آماده شده بود هاي پرورش مرغ تخمگذار  براي مرغداري1385هاي پرورش مرغ گوشتي و در سال      مرغداري
بيـست و يـك   از سـپس بـه بـيش    .  و ساير منابع اطالع، به روز شداريهاي مرغدها و تعاونيها پس از رجوع به اتحاديه    اين فهرست . عمل آمد به

 واحد مرغداري صنعتي كـشور پرسـشنامه آمـاري    18600هزار واحد مرغداري مراجعه و بعد از اعمال اصالحات چارچوبي در نهايت براي حدود        
 روز اتومبيل با راننده در سر تـا          دستگاه 2212س به عالوه    نفر روز آمارگير و كارشنا    5025براي اين آمارگيري از وجود      . تنظيم و تكميل گرديد   

 بـه  5/9/88 آغاز شد و در تـاريخ        16/8/88طور همزمان از تاريخ     هاي كشور به  اجراي اين طرح، توسط استانداري    .  آمد عملبهسر كشور استفاده    
.متمركز صورت گرفته استاي طراحي شده به صورت غيرافزارههاي اين آمارگيري با استفاده از نرماستخراج و انتشار داده. اتمام 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    
، 1373، 1370هـاي   آغـاز و در سـال  1364ل تخمگـذار را از سـا   پرورش مرغ   هاي   مرغداري فعاليتهاي آماري مستقل، آمارگيري از رشته     طرح

. استانجام داده1385 و1378،1380،1382، 1375
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 واري و مرغداران عزيز كه باهاي مرغدها 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 تخمگذارمرغداري (عتي كشورهاي صننتايج آمارگيري از مرغداري

مقدمه

 به شكل امـروزي در بـين عمـوم         شد و مصرف گوشت مرغ    ، پرورش مرغ فقط به صورت سنتي و خانگي انجام مي          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 شـد و بـه تـدريج توسـعه          ه جديد ريختـ   كشي از خارج از كشور، شالوده فعاليت مرغداري به شيو         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                        
ز چگونگي هاي ياد شده، اطالع اپرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ گوشتي و يك فعاليت جنبي پرورش پولت تشكيل شده است، از بين فعاليت            

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

توانند با اسـتفاده  ريزان و پژوهشگران ميبرنامه. باشدهاي پرورش مرغ تخمگذار مي    نشريه حاضر نتايج تفصيلي طرح آمارگيري از مرغداري       
هـا، وضـع فعاليـت، وضـعيت     هاي داراي فعاليت پرورش مرغ تخمگذار، وضعيت حقوقي مرغـداري از آمار و اطالعات ارائه شده به تعداد مرغداري        

.كننده از رايانه و اينترنت دست يابنداستفادههاي  و همچنين تعداد مرغداري1387 در سال مرغ تخمتوليدمقدار ،  ظرفيتها،سالن
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري(هاي صنعتي كشور ارگيري از مرغدارينتايج آم 10

مشخصات اساسي طرح

سابقه طرح

 و 1382، 1375،1378،1380، 1373، 1364،1370هـاي  سـال درآمـار ايـران    ريـزي، مركـز   با توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه         
.را منتشر كردرا به مرحله اجرا درآورد و نتايج آنپرورش مرغ تخمگذارهاي مرغداري آمارگيري از طرح1385

اهداف طرح

گردآوري آمار و اطالعات مورد نياز و ضروري در رابطه با  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  سياستريزي و اتخاذ برنامهمنظوربهشور، هاي صنعتي كاريمرغدفعاليت 

.باشدطيور كشور مي

آمارگيريروش 

.ه استشدبه روش سرشماري انجام كشورهاي صنعتي از مرغداريطرح آمارگيري

جامعه آماري

.باشد مي1388در سال هاي پرورش مرغ تخمگذار رغداريمتماميشامل جامعه آماري طرح، 

واحد آماري

. است1388 در سال مرغداري صنعتيواحد آماري طرح، يك 

چارچوب آماري

.باشدميواقع در نقاط شهري و روستايي كشور هاي پرورش مرغ تخمگذار مرغداريتماميچارچوب آماري اين طرح 

زمان آمارگيري

. است1388 سال دومه ، نيماجراي طرحزمان 

زمان آماري

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

ارائه اطالعاتسطح 

.1نتايج اين طرح در سطح استان منتشر شده است
_____________________________________________________________________________________

دليل كم بـودن تعـداد    به هرمزگان وهاي ايالم، بوشهر، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، گيالنهاي شامل استانساير استان ) 1
.ميع شده استها و به منظور حفظ محرمانگي تجمرغداري اين استان
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138811–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (عتي كشورهاي صننتايج آمارگيري از مرغداري

تعاريف و مفاهيم

روزه تخمگذارجوجه يك

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

مرغ تخمگذار

ها انجام شده و داراي توان توليد باال      مرغ خوراكي بر روي آن     توليد تخم  منظوربههايي است كه عمليات اصالح نژاد، صرفاً        شامل آن دسته از مرغ    
.شندبامي

مرغداري پرورش مرغ تخمگذار

مـرغ خـوراكي     توليد تخم  منظوربههايي از نژادهاي اصالح شده مرغ تخمگذار        اين نوع مرغداري يك واحد توليدي كشاورزي است كه در آن گله           
.شودنگهداري و پرورش داده مي

)سيستم قفس(ظرفيت مرغداري تخمگذار 

هاي مـرغ تخمگـذار بـا توجـه بـه      قفس. شوندهاي مرغ تخمگذار عموماً در داخل قفس نگهداري ميهاي پرورش مرغ تخمگذار، گله  در مرغداري 
هاي تخمگذار تعداد مرغي است كه بـا توجـه بـه          ظرفيت مرغداري . شوندبندي مي  به انواع گوناگون تقسيم    …شكل، نوع، اندازه، تعداد طبقات و     

.گهداري استهاي مرغداري قابل نهاي نصب شده در سالنظرفيت قفس

 لنبهمرغتخم

.شودمرغ لنبه گفته ميهاي توليد شده بدون پوسته سخت آهكي اصطالحاً تخممرغبه تخم
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري(هاي صنعتي كشور ارگيري از مرغدارينتايج آم 12

هاي مهميافته

هاي پرورش مرغ تخمگذارتعداد مرغداري

وجود داشته اسـت كـه از   در كشور  مرغداري با فعاليت پرورش مرغ تخمگذار 1380، تعداد 1388 نتايج حاصل از اجراي طرح در سال  بر اساس 
هـاي آذربايجـان   هاي پرورش مرغ تخمگذار اسـتان    مرغداري همچنين در . باشدفعال مي  واحد غير  170 واحد مرغداري فعال و      1210اين تعداد   

.اندهاي كشور به خود اختصاص دادهين تعداد مرغداري را در بين ساير استانتربيششرقي، تهران و خراسان رضوي 

وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مـرغ تخمگـذار  : 1388

فعال %88

غير فعال  %12

فعال

غيرفعال 

هاي پرورش مرغ تخمگذاروقي مرغداريوضعيت حق

ـ      902 واحد مرغداري با فعاليت پرورش مـرغ تخمگـذار تعـداد             1380 آمار و اطالعات موجود، از       بر اساس  صـورت فـردي و     ه   واحـد مرغـداري ب
 شـركت   واحد مرغداري به صـورت     18 واحد مرغداري به صورت شركت تعاوني،        107،  ي واحد مرغداري به صورت شركت خصوص      318شريكي،  
. فعاليت داشتند، واحد مرغداري به صورتي غير از موارد باال35دولتي و 
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138813–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (عتي كشورهاي صننتايج آمارگيري از مرغداري

درصد وضعيت حقوقي مرغداري هاي پرورش مـرغ تخمگــذار 

فردي و شريكي; 65/4

شركت خصوصي; 23/0

شركت تعاوني ; 7/8

ساير ; 2/5
شركت دولتي; 1/3

فردي و شريكي

شركت خصوصي

شركت تعاوني

شركت دولتي 

ساير

هاي پرورشتعداد و ظرفيت سالن

 سالن داراي سيـستم قفـس   4271 داراي اً، مجموع1388 كشور در سال تخمگذارهاي پرورش مرغ دهد، مرغدارينتايج به دست آمده نشان مي   
.باشدذار مي ميليون قطعه مرغ تخمگ69با ظرفيت 

مرغ خوراكي توليد شده تخممقدار

مرغ خوراكي، لنبـه    باشد كه ميزان تخم    مي 1387 در سال     واحد 1075هاي تخمگذار فعال    مرغداري نتايج حاصل از اجراي طرح تعداد        بر اساس 
.باشد هزار تن مي725و شكسته توليد شده توسط اين تعداد مرغداري فعال 

هاي پرورش مرغ تخمگذاردر مرغداريو اينترنت ه وضعيت استفاده از رايان

كـه تعـداد كاركنـان      داشـته    از رايانـه وجـود       كننـده اسـتفاده  واحـد مرغـداري      277واحد مرغداري با فعاليت پرورش مرغ تخمگـذار،         1380از  
 واحـد مرغـداري تخمگـذار      277از  جـود   اسـاس آمـار و اطالعـات مو       بـر مچنين   ه .باشد نفر مي  665،ها از رايانه در اين مرغداري     كنندهاستفاده
267هـا    از اينترنت در ايـن مرغـداري       كنندهاستفادهكنند كه تعداد كاركنان      واحد مرغداري از اينترنت استفاده مي      118 از رايانه،    كنندهاستفاده

.باشد ساعت مي27نفر و متوسط مدت زمان استفاده از اينترنت در ماه 
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري(هاي صنعتي كشور ارگيري از مرغدارينتايج آم 14

روند تغييرات تعداد و وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار   ( 1)

طي سال هاي   1370-1388
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1370 1375 1378 1380 1382 1385 1388

تعداد مرغداري (كل )

   تعداد مرغداري فعال 

   تعداد مرغداري غيرفعال

1) شايان ذكر است در مورد روند تغييرات وضع فعاليت مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار در سال هاي 1378 لغايت 1385 شامل مؤسسات پرورش پولت نيز مي باشد.

روند تغييرات مقدار توليد تخم مرغ خوراكي در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار        ( 1) 

طي سال هاي   1374-1387

0
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800000

1374 1377 1379 1381 1384 1387

تن

1) الزم به توضيح مي باشد كه مقدار توليد مربوط به سال 1387 شامل تخم مرغ خوراكي، لنبه و شكسته نيز مي باشد، ولي اطالعات سال هاي قبل فقط مربوط به تخم مرغ 
    خوراكي توليد شده در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار مي باشد.
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138815–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (عتي كشورهاي صننتايج آمارگيري از مرغداري

روند تغييرات تعداد سالن و ظرفيت  سالن ها در مرغداري هاي پرورش مرغ تخمگذار( 1)

طي سال هاي 1370-1388

0
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1370 1375 1378 1380 1382 1385 1388

ده هزار قطعه 

تعداد سالن 

ظرفيت 

1) الزم به توضيح است اطالعات سالن هاي مرغداري در سال هاي 1387 الي 1385 شامل مرغداري هاي پرورش مرغ  تخمگذار و پولت مي باشد در حالي كه سال  1388
      فقط مرغداري هاي تخمگذار را شامل مي شود.
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138817–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (عتي كشورهاي صننتايج آمارگيري از مرغداري
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري(هاي صنعتي كشور ارگيري از مرغدارينتايج آم 18
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آماريهاي جدول
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138821–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

)تن(1374- 1387: )1(هاي پرورش مرغ تخمگذار كل كشور     در مرغداري مرغ تخم  مقدار توليد - 1

مقدار توليدسال

1374............................................................................................................................۴۱۱۱۳۱۴۱۱۱۳۱۴۱۱۱۳۱۴۱۱۱۳۱

1377............................................................................................................................۴۳۴۶۱۵۴۳۴۶۱۵۴۳۴۶۱۵۴۳۴۶۱۵

1379............................................................................................................................۵۰۶۱۹۲۵۰۶۱۹۲۵۰۶۱۹۲۵۰۶۱۹۲

1381............................................................................................................................۵۷۱۰۱۷۵۷۱۰۱۷۵۷۱۰۱۷۵۷۱۰۱۷

1384............................................................................................................................۵۷۶۴۷۸۵۷۶۴۷۸۵۷۶۴۷۸۵۷۶۴۷۸

1387............................................................................................................................۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷

.باشدبه و شكسته ميمرغ خوراكي، لن شامل تخم1387 در سال مرغتخممقدار توليد ) 1

)هزار قطعهده (1370- 1388: هاي تخمگذار كل كشورهاي پرورش مرغداري تعداد و ظرفيت سالن-2

ظرفيتتعداد سالنسال

1370............................................................................................................................۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶۱۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴۱۷۸۴

1375............................................................................................................................۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴

1378............................................................................................................................۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۳۹۵۹۵۸۲۹۵۸۲۹۵۸۲۹۵۸۲۹

1380............................................................................................................................۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۴۳۷۶۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱

1382............................................................................................................................۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳

1385............................................................................................................................۴۷۴۳۴۷۴۳۴۷۴۳۴۷۴۳۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹

1388............................................................................................................................۴۲۷۱۴۲۷۱۴۲۷۱۴۲۷۱۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹۲۲۶۹۲۲
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 22

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

هاتعداد مرغدارياستان

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰............................................................................................كل كشور 

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸..............................................................................................................آذربايجان شرقي 

۲۶۲۶۲۶۲۶................................................................................................................آذربايجان غربي 

۲۲۲۲۲۲۲۲................................................................................................................................اردبيل 

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰...............................................................................................................................اصفهان 

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰..................................................................................................................................تهران 

۶۶۶۶.....................................................................................................چهارمحال و بختياري 

۱۵۱۵۱۵۱۵................................................................................................................خراسان جنوبي 

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶.................................................................................................................خراسان رضوي 

۶۶۶۶...........................................................................................................................خوزستان 

۱۶۱۶۱۶۱۶.................................................................................................................................نجان ز

۲۳۲۳۲۳۲۳................................................................................................................................سمنان 

۲۸۲۸۲۸۲۸..................................................................................................................................فارس 

۳۵۳۵۳۵۳۵.................................................................................................................................قزوين 

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳.......................................................................................................................................قم 

۷۷۷۷...........................................................................................................................كردستان 

۱۷۱۷۱۷۱۷.................................................................................................................................كرمان 

۱۵۱۵۱۵۱۵............................................................................................................................كرمانشاه 

۱۴۱۴۱۴۱۴..............................................................................................................................گلستان

۶۶۶۶...............................................................................................................................لرستان 

۲۱۲۱۲۱۲۱.............................................................................................................................مازندران 

۶۹۶۹۶۹۶۹...............................................................................................................................مركزي 

۳۴۳۴۳۴۳۴................................................................................................................................همدان 

۳۳۳۳۳۳۳۳......................................................................................................................................يزد 

۱۰۱۰۱۰۱۰................................................................................................................)1(هاساير استان

دليـل كـم بـودن تعـداد      بهتان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن و هرمزگانايالم، بوشهر، خراسان شمالي، سيسهاي  ها شامل استان  ساير استان ) 1
.ها و به منظور حفظ مرحرمانگي تجميع شده استمرغداري در اين استان
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138823–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

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

كلاستان
فردي و 
شريكي

شركت 
خصوصي

شركت 
تعاوني

شركت 
دولتي

اظهار نشدهساير

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۸۱۸۱۸۱۸۹۹۹۹۲۶۲۶۲۶۲۶.............................................كل كشور 

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۳۴۳۴۳۴۳۴۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰۲۲۲۲۴۴۴۴......................................................آذربايجان شرقي 

۲۶۲۶۲۶۲۶۱۳۱۳۱۳۱۳۱۰۱۰۱۰۱۰۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................آذربايجان غربي 

۲۲۲۲۲۲۲۲۹۹۹۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱........................................................................اردبيل 

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۴۱۴۱۴۱۴۱۶۱۶۱۶۱۶۴۴۴۴۲۲۲۲۳۳۳۳.......................................................................اصفهان 

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۹۵۹۵۹۵۹۵۴۴۴۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲..........................................................................تهران 

۶۶۶۶۴۴۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................چهارمحال و بختياري 

۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱........................................................ان جنوبي خراس

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۵۰۵۰۵۰۵۰۷۷۷۷۲۲۲۲۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰.........................................................خراسان رضوي 

۶۶۶۶۱۱۱۱۳۳۳۳۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................خوزستان 

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰.........................................................................زنجان 

۲۳۲۳۲۳۲۳۵۵۵۵۱۳۱۳۱۳۱۳۵۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................سمنان 

۲۸۲۸۲۸۲۸۱۴۱۴۱۴۱۴۶۶۶۶۵۵۵۵۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................فارس 

۳۵۳۵۳۵۳۵۱۳۱۳۱۳۱۳۲۰۲۰۲۰۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................قزوين 

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۹۱۹۱۹۱۹۱۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................قم 

۷۷۷۷۲۲۲۲۰۰۰۰۵۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................كردستان 

۱۷۱۷۱۷۱۷۹۹۹۹۲۲۲۲۵۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱.........................................................................كرمان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۲۲۲۶۶۶۶۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱....................................................................كرمانشاه 

۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳۹۹۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰......................................................................گلستان

۶۶۶۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................لرستان 

۲۱۲۱۲۱۲۱۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۲۲۲۲.....................................................................مازندران 

۶۹۶۹۶۹۶۹۵۱۵۱۵۱۵۱۸۸۸۸۷۷۷۷۲۲۲۲۱۱۱۱۰۰۰۰.......................................................................مركزي 

۳۴۳۴۳۴۳۴۱۶۱۶۱۶۱۶۱۵۱۵۱۵۱۵۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................همدان 

۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸۲۸۲۸۲۸۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱..............................................................................يزد 

۱۰۱۰۱۰۱۰۷۷۷۷۱۱۱۱۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................ها ساير استان
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1388: پرورش مرغ تخمگذار بر حسب وضعيت حقوقي و استانهاي مرغ در مرغداري ظرفيت و توليد تخم-5
) كيلوگرم–قطعه(

شركت خصوصيفردي و شريكيكل

استان
توليدظرفيتتوليدظرفيتتوليدظرفيت

۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۷۲۵۳۶۶۶۶۸۷۲۵۳۶۶۶۶۸۷۲۵۳۶۶۶۶۸۷۲۵۳۶۶۶۶۸۳۰۹۸۳۹۳۸۳۰۹۸۳۹۳۸۳۰۹۸۳۹۳۸۳۰۹۸۳۹۳۸۳۰۸۳۹۷۷۶۲۳۰۸۳۹۷۷۶۲۳۰۸۳۹۷۷۶۲۳۰۸۳۹۷۷۶۲۳۰۶۸۴۴۲۵۳۰۶۸۴۴۲۵۳۰۶۸۴۴۲۵۳۰۶۸۴۴۲۵۳۴۱۳۲۷۵۹۶۳۴۱۳۲۷۵۹۶۳۴۱۳۲۷۵۹۶۳۴۱۳۲۷۵۹۶.........................................كل كشور 

۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۶۰۴۰۷۶۷۶۶۰۴۰۷۶۷۶۶۰۴۰۷۶۷۶۶۰۴۰۷۶۷۶۶۰۲۰۵۰۰۶۰۲۰۵۰۰۶۰۲۰۵۰۰۶۰۲۰۵۰۰۴۸۰۹۵۷۹۴۸۰۹۵۷۹۴۸۰۹۵۷۹۴۸۰۹۵۷۹۶۶۶۶۱۶۰۹۸۲۵۱۶۰۹۸۲۵۱۶۰۹۸۲۵۱۶۰۹۸۲۵۱۰۳۴۹۷۰۰۱۰۳۴۹۷۰۰۱۰۳۴۹۷۰۰۱۰۳۴۹۷۰۰................................................آذربايجان شرقي

۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۸۲۵۴۰۰۷۸۲۵۴۰۰۷۸۲۵۴۰۰۷۸۲۵۴۰۰۲۸۲۵۰۰۲۸۲۵۰۰۲۸۲۵۰۰۲۸۲۵۰۰۱۵۶۲۰۰۰۱۵۶۲۰۰۰۱۵۶۲۰۰۰۱۵۶۲۰۰۰۳۸۵۵۰۰۳۸۵۵۰۰۳۸۵۵۰۰۳۸۵۵۰۰۴۹۰۷۰۰۰۴۹۰۷۰۰۰۴۹۰۷۰۰۰۴۹۰۷۰۰۰..................................................آذربايجان غربي

۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۴۲۶۰۴۸۰۴۲۶۰۴۸۰۴۲۶۰۴۸۰۴۲۶۰۴۸۰۱۴۶۳۰۰۱۴۶۳۰۰۱۴۶۳۰۰۱۴۶۳۰۰۱۷۷۳۱۰۰۱۷۷۳۱۰۰۱۷۷۳۱۰۰۱۷۷۳۱۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۵۱۴۸۰۰۵۱۴۸۰۰۵۱۴۸۰۰۵۱۴۸۰۰..................................................................اردبيل

۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۴۹۷۸۵۴۰۶۴۹۷۸۵۴۰۶۴۹۷۸۵۴۰۶۴۹۷۸۵۴۰۳۵۷۱۴۵۲۳۵۷۱۴۵۲۳۵۷۱۴۵۲۳۵۷۱۴۵۲۳۵۲۸۸۶۴۰۳۵۲۸۸۶۴۰۳۵۲۸۸۶۴۰۳۵۲۸۸۶۴۰۱۱۳۹۳۰۰۱۱۳۹۳۰۰۱۱۳۹۳۰۰۱۱۳۹۳۰۰۸۰۷۵۹۰۰۸۰۷۵۹۰۰۸۰۷۵۹۰۰۸۰۷۵۹۰۰.................................................................اصفهان
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138825–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

)دنباله (1388: هاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب وضعيت حقوقي و استانمرغ در مرغداري ظرفيت و توليد تخم-5
) كيلوگرم–قطعه(

سايرشركت دولتيشركت تعاوني
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۲۰۴۰۰۰۲۰۴۰۰۰۲۰۴۰۰۰۲۰۴۰۰۰۳۲۶۴۰۰۰۳۲۶۴۰۰۰۳۲۶۴۰۰۰۳۲۶۴۰۰۰۱۹۹۲۴۵۱۹۹۲۴۵۱۹۹۲۴۵۱۹۹۲۴۵۲۹۱۵۲۰۰۲۹۱۵۲۰۰۲۹۱۵۲۰۰۲۹۱۵۲۰۰۱۸۵۲۶۰۱۸۵۲۶۰۱۸۵۲۶۰۱۸۵۲۶۰۲۹۶۴۱۶۰۲۹۶۴۱۶۰۲۹۶۴۱۶۰۲۹۶۴۱۶۰....................................................................تهران

۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................چهارمحال و بختياري

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................خراسان جنوبي

۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰۱۵۷۹۰۰۰۷۲۲۵۰۰۷۲۲۵۰۰۷۲۲۵۰۰۷۲۲۵۰۰۹۳۹۲۵۰۰۹۳۹۲۵۰۰۹۳۹۲۵۰۰۹۳۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................خراسان رضوي

۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۲۰۰۱۷۲۰۰۱۷۲۰۰۱۷۲۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................خوزستان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰...................................................................زنجان

۲۴۹۰۰۰۲۴۹۰۰۰۲۴۹۰۰۰۲۴۹۰۰۰۱۹۹۸۰۰۰۱۹۹۸۰۰۰۱۹۹۸۰۰۰۱۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................سمنان

۱۳۱۰۰۰۱۳۱۰۰۰۱۳۱۰۰۰۱۳۱۰۰۰۹۰۰۶۰۰۹۰۰۶۰۰۹۰۰۶۰۰۹۰۰۶۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۹۶۲۰۰۰۱۹۶۲۰۰۰۱۹۶۲۰۰۰۱۹۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................فارس

۵۴۰۰۰۵۴۰۰۰۵۴۰۰۰۵۴۰۰۰۹۱۸۰۰۰۹۱۸۰۰۰۹۱۸۰۰۰۹۱۸۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰۱۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................قزوين

۳۵۸۶۰۰۳۵۸۶۰۰۳۵۸۶۰۰۳۵۸۶۰۰۴۳۰۱۶۰۰۴۳۰۱۶۰۰۴۳۰۱۶۰۰۴۳۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................قم

۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۵۴۰۰۰۱۴۳۴۰۰۰۱۴۳۴۰۰۰۱۴۳۴۰۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................كردستان

۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۱۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................كرمان

۱۶۳۰۰۰۱۶۳۰۰۰۱۶۳۰۰۰۱۶۳۰۰۰۲۰۲۱۳۴۰۲۰۲۱۳۴۰۲۰۲۱۳۴۰۲۰۲۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................كرمانشاه

۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۴۳۸۰۰۰۰۴۳۸۰۰۰۰۴۳۸۰۰۰۰۴۳۸۰۰۰۰................................................................گلستان

۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۲۸۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................لرستان

۵۹۰۰۰۵۹۰۰۰۵۹۰۰۰۵۹۰۰۰۳۰۳۷۵۰۳۰۳۷۵۰۳۰۳۷۵۰۳۰۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................نمازندرا

۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۱۶۹۴۵۰۰۱۶۹۴۵۰۰۱۶۹۴۵۰۰۱۶۹۴۵۰۰۵۶۰۰۰۵۶۰۰۰۵۶۰۰۰۵۶۰۰۰۵۳۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰.................................................................مركزي

۱۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱۱۴۵۰۰۱۶۴۰۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................همدان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................يزد

۱۹۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۱۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................ها ساير استان



 

 ايران
آمار

كز 
مر

1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 26

1387- 1388: )1(حسب وضع فعاليت و استانهاي پرورش مرغ تخمگذار بر مرغداري- 6

13871388

كلاستان
فعالغيرفعال

لك
فعالغيرفعال

۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰......................................كل كشور 

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۷۴۷۴۷۴۷۴۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۵۹۵۹۵۹۵۹.............................................آذربايجان شرقي

۲۶۲۶۲۶۲۶۱۹۱۹۱۹۱۹۷۷۷۷۲۶۲۶۲۶۲۶۱۹۱۹۱۹۱۹۷۷۷۷...............................................آذربايجان غربي

۲۱۲۱۲۱۲۱۱۵۱۵۱۵۱۵۶۶۶۶۲۲۲۲۲۲۲۲۱۷۱۷۱۷۱۷۵۵۵۵...............................................................اردبيل

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۶۶۶۶..............................................................اصفهان

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۸۰۸۰۸۰۸۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۸۲۸۲۸۲۸.................................................................تهران

۶۶۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۶۶۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳....................................اريچهارمحال و بختي

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱...............................................خراسان جنوبي

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۳۸۳۸۳۸۳۸۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۳۲۳۲۳۲۳................................................خراسان رضوي

۶۶۶۶۵۵۵۵۱۱۱۱۶۶۶۶۵۵۵۵۱۱۱۱..........................................................خوزستان

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۴۱۴۱۴۱۴۲۲۲۲۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰................................................................زنجان

۲۲۲۲۲۲۲۲۱۷۱۷۱۷۱۷۵۵۵۵۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱...............................................................سمنان

۲۸۲۸۲۸۲۸۲۴۲۴۲۴۲۴۴۴۴۴۲۸۲۸۲۸۲۸۲۷۲۷۲۷۲۷۱۱۱۱.................................................................فارس

۳۵۳۵۳۵۳۵۲۸۲۸۲۸۲۸۷۷۷۷۳۵۳۵۳۵۳۵۳۴۳۴۳۴۳۴۱۱۱۱................................................................قزوين

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۵۵۵۵۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۶۶۶۶......................................................................قم

۷۷۷۷۵۵۵۵۲۲۲۲۷۷۷۷۴۴۴۴۳۳۳۳..........................................................كردستان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶۱۱۱۱۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶۱۱۱۱................................................................كرمان

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳...........................................................كرمانشاه

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱۱۱۱۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰.............................................................گلستان

۶۶۶۶۴۴۴۴۲۲۲۲۶۶۶۶۵۵۵۵۱۱۱۱..............................................................لرستان

۲۱۲۱۲۱۲۱۱۳۱۳۱۳۱۳۸۸۸۸۲۱۲۱۲۱۲۱۱۷۱۷۱۷۱۷۴۴۴۴............................................................مازندران

۶۹۶۹۶۹۶۹۵۳۵۳۵۳۵۳۱۶۱۶۱۶۱۶۶۹۶۹۶۹۶۹۶۲۶۲۶۲۶۲۷۷۷۷..............................................................مركزي

۳۴۳۴۳۴۳۴۳۰۳۰۳۰۳۰۴۴۴۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰...............................................................همدان

۳۳۳۳۳۳۳۳۲۵۲۵۲۵۲۵۸۸۸۸۳۳۳۳۳۳۳۳۲۸۲۸۲۸۲۸۵۵۵۵.....................................................................يزد

۱۰۱۰۱۰۱۰۴۴۴۴۶۶۶۶۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۴۴۴۴...................................................ها ساير استان

 بـه  1388انـد كـه در سـال     داراي فعاليت پرورش مرغ گوشتي بـوده 1387هاي اردبيل و سمنان در سال     ت كه دو مرغداري در استان     الزم به توضيح اس   ) 1
.اندفعاليت پرورش مرغ تخمگذار تغيير فعاليت داده



 

 ايران
آمار

كز 
مر

138827–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

)قطعه(1387- 1388:  وضع فعاليت و استانبر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار  ظرفيت مرغداري- 7

13871388

كلاستان
فعالغيرفعال

كل
فعالغيرفعال

۶۹۱۶۰۹۶۸۶۹۱۶۰۹۶۸۶۹۱۶۰۹۶۸۶۹۱۶۰۹۶۸۵۸۸۲۲۹۲۷۵۸۸۲۲۹۲۷۵۸۸۲۲۹۲۷۵۸۸۲۲۹۲۷۱۰۳۳۸۰۴۱۱۰۳۳۸۰۴۱۱۰۳۳۸۰۴۱۱۰۳۳۸۰۴۱۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۶۹۲۲۰۹۶۸۶۳۵۹۱۶۰۷۶۳۵۹۱۶۰۷۶۳۵۹۱۶۰۷۶۳۵۹۱۶۰۷۵۶۲۹۳۶۱۵۶۲۹۳۶۱۵۶۲۹۳۶۱۵۶۲۹۳۶۱......................................كل كشور 

۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۶۳۸۵۴۰۰۶۳۸۵۴۰۰۶۳۸۵۴۰۰۶۳۸۵۴۰۰۱۸۵۶۳۲۵۱۸۵۶۳۲۵۱۸۵۶۳۲۵۱۸۵۶۳۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۸۲۴۱۷۲۵۶۸۳۹۲۰۰۶۸۳۹۲۰۰۶۸۳۹۲۰۰۶۸۳۹۲۰۰۱۴۰۲۵۲۵۱۴۰۲۵۲۵۱۴۰۲۵۲۵۱۴۰۲۵۲۵.............................................آذربايجان شرقي

۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۷۵۶۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۵۳۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱۰۰۰...............................................آذربايجان غربي

۵۱۲۳۰۰۵۱۲۳۰۰۵۱۲۳۰۰۵۱۲۳۰۰۳۷۰۳۰۰۳۷۰۳۰۰۳۷۰۳۰۰۳۷۰۳۰۰۱۴۲۰۰۰۱۴۲۰۰۰۱۴۲۰۰۰۱۴۲۰۰۰۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۵۲۲۳۰۰۴۱۰۳۰۰۴۱۰۳۰۰۴۱۰۳۰۰۴۱۰۳۰۰۱۱۲۰۰۰۱۱۲۰۰۰۱۱۲۰۰۰۱۱۲۰۰۰...............................................................اردبيل

۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۳۸۰۶۵۲۶۳۸۰۶۵۲۶۳۸۰۶۵۲۶۳۸۰۶۵۲۵۵۹۱۰۰۵۵۹۱۰۰۵۵۹۱۰۰۵۵۹۱۰۰۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۹۳۹۷۵۲۶۶۲۹۷۵۲۶۶۲۹۷۵۲۶۶۲۹۷۵۲۶۶۲۹۷۵۲۳۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰..............................................................اصفهان
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1388:هاي داراي سيستم قفس و استانهاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب تعداد و ظرفيت سالن مرغداري-8
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۳۴۳۴۳۴۳۴۷۹۷۹۷۹۷۹۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۰۰۰۰.........................................................................................همدان

۳۳۳۳۳۳۳۳۸۹۸۹۸۹۸۹۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۱۱۱۱...............................................................................................يزد

۱۰۱۰۱۰۱۰۲۶۲۶۲۶۲۶۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۰۰۰۰.............................................................................ها ساير استان



 

 ايران
آمار

كز 
مر

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

)تن(1387:  استانبر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار مرغ در مرغداري مقدار توليد تخم-9

)1(مقدارتعداد مرغداري فعالاستان

۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷...........................................................كل كشور 

۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۶۰۴۰۸۶۰۴۰۸۶۰۴۰۸۶۰۴۰۸.......................................................................ربايجان شرقيآذ

۱۹۱۹۱۹۱۹۷۸۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵۷۸۲۵.........................................................................آذربايجان غربي

۱۵۱۵۱۵۱۵۴۲۶۰۴۲۶۰۴۲۶۰۴۲۶۰.........................................................................................اردبيل

۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۶۴۹۷۹۶۴۹۷۹۶۴۹۷۹۶۴۹۷۹........................................................................................اصفهان

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۲۰۵۱۷۲۲۰۵۱۷۲۲۰۵۱۷۲۲۰۵۱۷...........................................................................................تهران

۳۳۳۳۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵..............................................................چهارمحال و بختياري

۱۴۱۴۱۴۱۴۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸.........................................................................خراسان جنوبي

۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۷۹۱۵۰۷۹۱۵۰۷۹۱۵۰۷۹۱۵۰..........................................................................خراسان رضوي

۵۵۵۵۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳۱۸۶۳....................................................................................خوزستان

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۶۵۳۱۱۶۵۳۱۱۶۵۳۱۱۶۵۳..........................................................................................زنجان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱۱۵۸۱۱.........................................................................................سمنان

۲۴۲۴۲۴۲۴۴۲۷۴۳۴۲۷۴۳۴۲۷۴۳۴۲۷۴۳...........................................................................................فارس

۲۸۲۸۲۸۲۸۶۳۹۳۹۶۳۹۳۹۶۳۹۳۹۶۳۹۳۹..........................................................................................قزوين

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۵۰۲۹۵۵۰۲۹۵۵۰۲۹۵۵۰۲۹۵................................................................................................قم

۵۵۵۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵....................................................................................كردستان

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۰۶۲۱۲۰۶۲۱۲۰۶۲۱۲۰۶۲..........................................................................................كرمان

۱۲۱۲۱۲۱۲۵۷۳۳۵۷۳۳۵۷۳۳۵۷۳۳.....................................................................................كرمانشاه

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۸۹۹۵۱۸۹۹۵۱۸۹۹۵۱۸۹۹۵.......................................................................................گلستان

۴۴۴۴۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳........................................................................................لرستان

۱۳۱۳۱۳۱۳۵۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳۱۵۱۳۱......................................................................................مازندران

۵۳۵۳۵۳۵۳۲۶۱۱۴۲۶۱۱۴۲۶۱۱۴۲۶۱۱۴........................................................................................مركزي

۳۰۳۰۳۰۳۰۱۳۷۵۸۱۳۷۵۸۱۳۷۵۸۱۳۷۵۸.........................................................................................همدان

۲۵۲۵۲۵۲۵۸۹۰۹۸۹۰۹۸۹۰۹۸۹۰۹...............................................................................................يزد

۴۴۴۴۳۴۰۲۳۴۰۲۳۴۰۲۳۴۰۲.............................................................................ها ساير استان

.شودنيز ميهاي لنبه و شكسته مرغشامل تخم) 1



 

 ايران
آمار

كز 
مر

1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 30

1387-1388:  استانبر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار  وضعيت استفاده از رايانه در مرغداري- 10

 مرغداريكلتعداد استان
هاي مرغداريتعداد 
 رايانهكننده ازاستفاده

تعداد كاركنان 
كننده از رايانهاستفاده

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵..............................................كل كشور 

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۳۶۳۶۳۶۳۶۵۰۵۰۵۰۵۰.......................................................آذربايجان شرقي

۲۶۲۶۲۶۲۶۳۳۳۳۵۵۵۵.........................................................آذربايجان غربي

۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۴۴۶۶۶۶.........................................................................اردبيل

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۳۲۳۲۳۲۳۲۹۴۹۴۹۴۹۴........................................................................اصفهان

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۵۲۵۲۵۲۵۲۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱...........................................................................تهران

۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................چهارمحال و بختياري

۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴۵۵۵۵.........................................................خراسان جنوبي

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۵۲۵۲۵۲۵۲۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳..........................................................خراسان رضوي

۶۶۶۶۲۲۲۲۴۴۴۴....................................................................خوزستان

۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................زنجان

۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۵۵۵۵.........................................................................سمنان

۲۸۲۸۲۸۲۸۸۸۸۸۹۳۹۳۹۳۹۳...........................................................................فارس

۳۵۳۵۳۵۳۵۱۷۱۷۱۷۱۷۳۶۳۶۳۶۳۶..........................................................................قزوين

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۷۲۷۲۷۲۷................................................................................قم

۷۷۷۷۲۲۲۲۴۴۴۴....................................................................كردستان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲..........................................................................كرمان

۱۵۱۵۱۵۱۵۳۳۳۳۴۴۴۴.....................................................................كرمانشاه

۱۴۱۴۱۴۱۴۸۸۸۸۱۴۱۴۱۴۱۴.......................................................................گلستان

۶۶۶۶۱۱۱۱۲۲۲۲........................................................................لرستان

۲۱۲۱۲۱۲۱۳۳۳۳۷۷۷۷......................................................................مازندران

۶۹۶۹۶۹۶۹۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱........................................................................مركزي

۳۴۳۴۳۴۳۴۷۷۷۷۱۰۱۰۱۰۱۰.........................................................................همدان

۳۳۳۳۳۳۳۳۷۷۷۷۱۸۱۸۱۸۱۸...............................................................................يزد

۱۰۱۰۱۰۱۰۲۲۲۲۴۴۴۴.................................................................ساير استان



 

 ايران
آمار

كز 
مر

138831–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387-1388: نوع استفاده از رايانه و استانبر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار  مرغداري-11

نوع استفاده از رايانه

 مرغداريكلتعداد استان
هاي تعداد مرغداري

امور تايپيكننده از رايانهاستفاده
انجام فعاليت 

روزانه
استفاده از 
اينترنت

ساير

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴.............................كل كشور 

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۳۶۳۶۳۶۳۶۱۰۱۰۱۰۱۰۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰...................................آذربايجان شرقي

۲۶۲۶۲۶۲۶۳۳۳۳۲۲۲۲۳۳۳۳۲۲۲۲۰۰۰۰.....................................آذربايجان غربي

۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۴۴۲۲۲۲۴۴۴۴۳۳۳۳۰۰۰۰.....................................................اردبيل

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۳۲۳۲۳۲۳۲۱۴۱۴۱۴۱۴۳۲۳۲۳۲۳۲۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳....................................................اصفهان

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۵۲۵۲۵۲۵۲۲۴۲۴۲۴۲۴۵۱۵۱۵۱۵۱۲۳۲۳۲۳۲۳۱۱۱۱.......................................................تهران

۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................چهارمحال و بختياري

۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴۱۱۱۱۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱.....................................خراسان جنوبي

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۵۲۵۲۵۲۵۲۳۰۳۰۳۰۳۰۴۴۴۴۴۴۴۴۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰......................................خراسان رضوي

۶۶۶۶۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱................................................خوزستان

۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................زنجان

۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۰۰۰۰۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱.....................................................سمنان

۲۸۲۸۲۸۲۸۸۸۸۸۲۲۲۲۵۵۵۵۴۴۴۴۲۲۲۲.......................................................فارس

۳۵۳۵۳۵۳۵۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۱۰۱۰۱۰۱۰......................................................قزوين

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۸۸۸۸۰۰۰۰............................................................قم

۷۷۷۷۲۲۲۲۰۰۰۰۲۲۲۲۱۱۱۱۰۰۰۰................................................كردستان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰......................................................كرمان

۱۵۱۵۱۵۱۵۳۳۳۳۱۱۱۱۳۳۳۳۲۲۲۲۱۱۱۱.................................................كرمانشاه

۱۴۱۴۱۴۱۴۸۸۸۸۶۶۶۶۸۸۸۸۳۳۳۳۱۱۱۱...................................................گلستان

۶۶۶۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................لرستان

۲۱۲۱۲۱۲۱۳۳۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲..................................................مازندران

۶۹۶۹۶۹۶۹۸۸۸۸۲۲۲۲۸۸۸۸۵۵۵۵۰۰۰۰....................................................مركزي

۳۴۳۴۳۴۳۴۷۷۷۷۱۱۱۱۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................همدان

۳۳۳۳۳۳۳۳۷۷۷۷۴۴۴۴۶۶۶۶۷۷۷۷۱۱۱۱...........................................................يزد

۱۰۱۰۱۰۱۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰.........................................ها ساير استان



 

 ايران
آمار

كز 
مر

1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 32

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

استان
هاي مرغداريتعداد
 رايانهكننده ازاستفاده

هاي تعداد مرغداري
كننده از اينترنتاستفاده

تعداد كاركنان 
 از اينترنتكنندهاستفاده

متوسط مدت زمان 
استفاده از اينترنت در ماه

۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۷۲۷۲۷۲۷.............................كل كشور 

۳۶۳۶۳۶۳۶۲۰۲۰۲۰۲۰۳۰۳۰۳۰۳۰۱۵۱۵۱۵۱۵..................................آذربايجان شرقي

۳۳۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۸۸۸۸....................................آذربايجان غربي

۴۴۴۴۳۳۳۳۴۴۴۴۶۶۶۶....................................................اردبيل

۳۲۳۲۳۲۳۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۲۳۲۳۲۳۱۷۱۷۱۷۱۷...................................................اصفهان

۵۲۵۲۵۲۵۲۲۳۲۳۲۳۲۳۶۹۶۹۶۹۶۹۵۹۵۹۵۹۵۹......................................................تهران

۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵....................................خراسان جنوبي

۵۲۵۲۵۲۵۲۱۲۱۲۱۲۱۲۴۳۴۳۴۳۴۳۱۶۱۶۱۶۱۶.....................................خراسان رضوي

۲۲۲۲۱۱۱۱۲۲۲۲۹۰۹۰۹۰۹۰...............................................خوزستان

۳۳۳۳۱۱۱۱۲۲۲۲۶۰۶۰۶۰۶۰....................................................سمنان

۸۸۸۸۴۴۴۴۲۴۲۴۲۴۲۴۶۸۶۸۶۸۶۸......................................................فارس

۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸۱۶۱۶۱۶۱۶۲۰۲۰۲۰۲۰.....................................................قزوين

۲۲۲۲۲۲۲۲۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸...........................................................قم

۲۲۲۲۱۱۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳...............................................كردستان

۱۱۱۱۱۱۱۱۵۵۵۵۶۰۶۰۶۰۶۰.....................................................كرمان

۳۳۳۳۲۲۲۲۳۳۳۳۱۹۱۹۱۹۱۹................................................كرمانشاه

۸۸۸۸۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۱۳۱۳۱۳..................................................گلستان

۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................لرستان

۳۳۳۳۲۲۲۲۴۴۴۴۵۰۵۰۵۰۵۰.................................................مازندران

۸۸۸۸۵۵۵۵۶۶۶۶۳۰۳۰۳۰۳۰...................................................مركزي

۷۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................همدان

۷۷۷۷۷۷۷۷۱۲۱۲۱۲۱۲۷۷۷۷..........................................................يزد

۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۴۴۲۶۲۶۲۶۲۶........................................ها  استانساير



 

 ايران
آمار

كز 
مر

138833–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387-1388:  وضع فعاليت و ظرفيتبر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار كشور  تعداد مرغداري-13

13871388

كلظرفيت
غير فعالفعال

كل
غير فعالفعال

۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰....................................................كل 

۳۵۳۵۳۵۳۵۳۳۳۳۳۲۳۲۳۲۳۲۳۵۳۵۳۵۳۵۶۶۶۶۲۹۲۹۲۹۲۹.......................................... هزار قطعه2كمتر از 

۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۲۲۲۲۲۲۲۲۱۸۱۸۱۸۱۸۴۴۴۴.................................................... هزار قطعه5-2

۶۴۶۴۶۴۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۰۲۰۲۰۲۰۶۴۶۴۶۴۶۴۵۴۵۴۵۴۵۴۱۰۱۰۱۰۱۰............................................... هزار قطعه10-5

۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۷۱۷۱۷۱۷۱۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۳۹۳۹۳۹۳۹.............................................. هزار قطعه20-10

۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۸۵۸۵۸۵۸.............................................. هزار قطعه50-20

۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۳۵۳۵۳۵۳۵۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۱۸۱۸۱۸۱۸........................................... هزار قطعه100-50

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۲۳۲۳۲۳۲۳۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۱۲۱۲۱۲..................................... و باالتر هزار قطعه100

1388: )1( وضعيت حقوقي و ظرفيتبر حسبمگذار هاي پرورش مرغ تخمرغداريتعداد -14

كلظرفيت
فردي و 
شريكي

شركت 
خصوصي

شركت 
تعاوني

شركت 
دولتي

اظهار نشدهساير

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۹۰۲۹۰۲۹۰۲۹۰۲۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۸۱۸۱۸۱۸۹۹۹۹۲۶۲۶۲۶۲۶.............................................كل 

۳۵۳۵۳۵۳۵۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................. هزار قطعه2كمتر از 

۲۲۲۲۲۲۲۲۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳۰۰۰۰۳۳۳۳۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................... هزار قطعه5-2

۶۴۶۴۶۴۶۴۵۴۵۴۵۴۵۴۸۸۸۸۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................... هزار قطعه10-5

۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۳۲۳۲۳۲۳۲۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................... هزار قطعه20-10

۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۷۰۷۰۷۰۷۰۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................... هزار قطعه50-20

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۸۵۸۵۸۵۸۵۱۸۱۸۱۸۱۸۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................. هزار قطعه100-50

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۴۵۴۵۴۵۴۵۸۴۸۴۸۴۸۴۴۴۴۴۵۵۵۵۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................ و باالتر هزار قطعه100

 هـزار قطعـه قـرار    2هـا در طبقـه كمتـر از    شد، اين مرغداريباهاي 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 تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 34

1388: ظرفيتبر حسبتخمگذار  مرغ هاي پرورشهاي مرغداري تعداد و ظرفيت سالن- 15

تعداد سالنتعداد مرغداريظرفيت
ظرفيت

)هزار قطعه(
اظهار نشده

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۴۲۷۱۴۲۷۱۴۲۷۱۴۲۷۱۶۹۲۲۱۶۹۲۲۱۶۹۲۲۱۶۹۲۲۱۲۶۲۶۲۶۲۶...........................................................................................كل 

۳۵۳۵۳۵۳۵۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................... هزار قطعه2كمتر از 

۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۳۲۳۲۶۹۶۹۶۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................................... هزار قطعه5-2

۶۴۶۴۶۴۶۴۸۸۸۸۸۸۸۸۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................................. هزار قطعه10-5

۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۳۹۷۴۳۹۷۴۳۹۷۴۳۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................. هزار قطعه20-10

۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۳۷۵۱۷۵۹۹۱۷۵۹۹۱۷۵۹۹۱۷۵۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................. هزار قطعه50-20

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۶۲۲۸۱۶۲۲۸۱۶۲۲۸۱۶۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................... هزار قطعه100-50

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۳۰۸۹۱۳۰۸۹۱۳۰۸۹۱۳۰۸۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................... و باالتر  هزار قطعه100

)تن(1387:هاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب ظرفيتداريمرغ در مرغ مقدار توليد تخم-16

مقدارتعداد مرغداري فعالاستان

۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷۷۲۵۳۶۷...........................................................................................كل 

۳۳۳۳۳۶۳۶۳۶۳۶......................................................................................... هزار قطعه2كمتر از 

۱۲۱۲۱۲۱۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲................................................................................................... هزار قطعه5-2

۴۴۴۴۴۴۴۴۳۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸............................................................................................... هزار قطعه10-5

۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۳۶۱۹۶۳۶۱۹۶۳۶۱۹۶۳۶۱۹۶............................................................................................. هزار قطعه20-10

۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۱۶۸۸۱۱۱۶۸۸۱۱۱۶۸۸۱۱۱۶۸۸۱۱............................................................................................. هزار قطعه50-20

۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۱۶۴۲۲۶۱۶۴۲۲۶۱۶۴۲۲۶۱۶۴۲۲۶........................................................................................... هزار قطعه100-50

۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۳۵۱۶۸۷۳۵۱۶۸۷۳۵۱۶۸۷۳۵۱۶۸۷..................................................................................... و باالتر هزار قطعه100
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138835–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387-1388:هاي پرورش مرغ تخمگذار بر حسب ظرفيت وضعيت استفاده از رايانه در مرغداري-17

تعداد كل مرغداريظرفيت
كنندهتعداد مرغداري استفاده

از رايانه
كنندهتعداد كاركنان استفاده

از رايانه

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۶۶۶۶۶۶۶۶۵۵۵۵....................................................كل 

۳۵۳۵۳۵۳۵۱۱۱۱۲۲۲۲.......................................... هزار قطعه2كمتر از 

۲۲۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۵۵۵۵.................................................... هزار قطعه5-2

۶۴۶۴۶۴۶۴۳۳۳۳۸۸۸۸............................................... هزار قطعه10-5

۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۳۴۳۴۳۴۳۴۴۳۴۳۴۳۴۳.............................................. هزار قطعه20-10

۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۹۴۹۴۹۴۹۴۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲.............................................. هزار قطعه50-20

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۷۵۷۵۷۵۷۵۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷........................................... هزار قطعه100-50

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۶۷۶۷۶۷۶۷۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸..................................... و باالتر هزار قطعه100

1387- 1388:ستفاده از رايانه و ظرفيت نوع ابر حسبهاي پرورش مرغ تخمگذار  مرغداري- 18

نوع استفاده از رايانه

ظرفيت
تعداد كل 
مرغداري

تعداد مرغداري
كنندهاستفاده

امور تايپياز رايانه
انجام فعاليت 

روزانه
استفاده از 
اينترنت

ساير

۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴....................................................كل 

۳۵۳۵۳۵۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱.......................................... هزار قطعه2كمتر از 

۲۲۲۲۲۲۲۲۳۳۳۳۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱.................................................... قطعه هزار5-2

۶۴۶۴۶۴۶۴۳۳۳۳۱۱۱۱۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱............................................... هزار قطعه10-5

۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۳۴۳۴۳۴۳۴۸۸۸۸۳۰۳۰۳۰۳۰۹۹۹۹۴۴۴۴.............................................. هزار قطعه20-10

۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۹۴۹۴۹۴۹۴۴۱۴۱۴۱۴۱۸۲۸۲۸۲۸۲۳۸۳۸۳۸۳۸۱۴۱۴۱۴۱۴.............................................. هزار قطعه50-20

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۷۵۷۵۷۵۷۵۳۷۳۷۳۷۳۷۶۵۶۵۶۵۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳۱۰۱۰۱۰۱۰........................................... هزار قطعه100-50

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۶۷۶۷۶۷۶۷۴۴۴۴۴۴۴۴۶۳۶۳۶۳۶۳۳۴۳۴۳۴۳۴۱۳۱۳۱۳۱۳.....................................و باالتر  هزار قطعه100
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1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 36

) ساعت- نفر(1387- 1388:  پرورش مرغ تخمگذار بر حسب ظرفيتهاي وضعيت استفاده از اينترنت در مرغداري-19

ظرفيت
تعداد مرغداري 

كننده از رايانهاستفاده
تعداد مرغداري 

اينترنتكننده از استفاده

تعداد كاركنان 
كننده استفاده

از اينترنت

متوسط مدت زمان 
استفاده از اينترنت 

در ماه

۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۳۸۳۸۳۸۳۸....................................................كل 

۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲۹۰۹۰۹۰۹۰..........................................ر قطعه هزا2كمتر از 

۳۳۳۳۲۲۲۲۴۴۴۴۷۵۷۵۷۵۷۵.................................................... هزار قطعه5-2

۳۳۳۳۱۱۱۱۵۵۵۵۲۲۲۲............................................... هزار قطعه10-5

۳۴۳۴۳۴۳۴۹۹۹۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵.............................................. هزار قطعه20-10

۹۴۹۴۹۴۹۴۳۸۳۸۳۸۳۸۵۴۵۴۵۴۵۴۱۸۱۸۱۸۱۸.............................................. هزار قطعه50-20

۷۵۷۵۷۵۷۵۳۳۳۳۳۳۳۳۶۳۶۳۶۳۶۳۲۰۲۰۲۰۲۰........................................... هزار قطعه100-50

۶۷۶۷۶۷۶۷۳۴۳۴۳۴۳۴۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۴۰۴۰۴۰۴۰..................................... و باالتر هزار قطعه100
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آمار

كز 
مر

138837–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري

1387:)1(اس درصد استفاده از ظرفيتاسهاي پرورش مرغ تخمگذار كشور بر تعداد مرغداري- 20

)اساس درصد استفاده از ظرفيتبر(هاي فعال يمرغدار

كلاستان
هاي مرغداري

جمعفعالغير
كمتر از

 درصد25

 درصد تا 25
كمتر از

 درصد50

 درصد تا 50
كمتر از

درصد75

 درصد تا 75
 درصد100

۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۱۳۷۸۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۸۳۸۳۸۳۸۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲..........................كل كشور

۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۷۴۷۴۷۴۷۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۶۱۶۱۶۱۶۵۸۵۸۵۸۵۸۷۹۷۹۷۹۷۹۴۱۴۱۴۱۴۱................................بايجان شرقيآذر

۲۶۲۶۲۶۲۶۷۷۷۷۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۱۴۱۴۱۴۱۴.................................آذربايجان غربي

۲۱۲۱۲۱۲۱۶۶۶۶۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۱۱۳۳۳۳۵۵۵۵۶۶۶۶..................................................اردبيل

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۹۱۹۱۹۱۹۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹۱۹۱۹۱۹۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰................................................اصفهان

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۸۰۸۰۸۰۸۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۴۴۴۴۰۰۰۰۴۴۴۴۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲...................................................تهران

۶۶۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲۲۲۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................ي چهارمحال و بختيار

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۱۱۱۱۴۱۴۱۴۱۴۴۴۴۴۲۲۲۲۱۱۱۱۷۷۷۷..................................خراسان جنوبي

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۳۸۳۸۳۸۳۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۹۱۹۱۹۱۹۲۴۲۴۲۴۲۴۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۰۰۰۰..................................ي خراسان رضو

۶۶۶۶۱۱۱۱۵۵۵۵۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۳۳۳۳............................................خوزستان

۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۶۶۶۶۷۷۷۷..................................................زنجان

۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۶۱۶۱۶۱۶.................................................سمنان

۲۸۲۸۲۸۲۸۴۴۴۴۲۴۲۴۲۴۲۴۴۴۴۴۵۵۵۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰...................................................فارس

۳۵۳۵۳۵۳۵۷۷۷۷۲۸۲۸۲۸۲۸۱۱۱۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۹۱۹۱۹۱۹...................................................قزوين

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۵۵۵۵۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۶۶۶۶۱۶۱۶۱۶۱۶۸۶۸۶۸۶۸۶۰۰۰۰.........................................................قم

۷۷۷۷۲۲۲۲۵۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۴۴۴.............................................كردستان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۱۱۱۱۶۱۶۱۶۱۶۱۱۱۱۵۵۵۵۱۱۱۱۹۹۹۹..................................................كرمان

۱۵۱۵۱۵۱۵۳۳۳۳۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۳۳۳۳۲۲۲۲۶۶۶۶..............................................كرمانشاه

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۳۱۳۱۳۱۳۲۲۲۲۰۰۰۰۶۶۶۶۵۵۵۵................................................گلستان

۶۶۶۶۲۲۲۲۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۳۳۱۱۱۱................................................لرستان

۲۱۲۱۲۱۲۱۸۸۸۸۱۳۱۳۱۳۱۳۲۲۲۲۰۰۰۰۵۵۵۵۶۶۶۶..............................................مازندران

۶۹۶۹۶۹۶۹۱۶۱۶۱۶۱۶۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۴۴۴۴۴۹۴۹۴۹۴۹۰۰۰۰.................................................ي مركز

۳۴۳۴۳۴۳۴۴۴۴۴۳۰۳۰۳۰۳۰۲۲۲۲۱۱۱۱۵۵۵۵۲۲۲۲۲۲۲۲.................................................همدان

۳۳۳۳۳۳۳۳۸۸۸۸۲۵۲۵۲۵۲۵۳۳۳۳۳۳۳۳۵۵۵۵۱۴۱۴۱۴۱۴........................................................يزد

۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۲۲۰۰۰۰.....................................هاساير استان

 كيلـوگرم توليـد در سـال بـراي هـر مـرغ تخمگـذار در        5/18مرغ توليدي به ظرفيت مرغداري با در نظـر گـرفتن    اين جدول از حاصل تقسيم تخم       ارقام )1
.هاي فعال به دست آمده استمرغداري



 

 ايران
آمار

كز 
مر

1388–)هاي پرورش مرغ تخمگذارمرغداري (هاي صنعتي كشورنتايج آمارگيري از مرغداري 38

1387: اساس درصد استفاده از ظرفيتهاي پرورش مرغ تخمگذار كشور بردرصد مرغداري-21

)بر اساس درصد استفاده از ظرفيت(درصد فعال 

استان
درصد 
هايمرغداري

فعالغير
درصد 
هاي مرغداري

عالف

كمتر از 
 درصد25

 درصد تا 25
كمتر از 

 درصد50

 درصد تا 50
كمتر از 

درصد75

 درصد تا 75
 درصد100

۲۲٫۰۲۲٫۰۲۲٫۰۲۲٫۰۷۸٫۰۷۸٫۰۷۸٫۰۷۸٫۰۷٫۷۷٫۷۷٫۷۷٫۷۱۴٫۲۱۴٫۲۱۴٫۲۱۴٫۲۴۸٫۱۴۸٫۱۴۸٫۱۴۸٫۱۳۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۰۳۰٫۰.........................كل كشور

۲۷٫۶۲۷٫۶۲۷٫۶۲۷٫۶۷۲٫۴۷۲٫۴۷۲٫۴۷۲٫۴۸٫۲۸٫۲۸٫۲۸٫۲۲۹٫۹۲۹٫۹۲۹٫۹۲۹٫۹۴۰٫۷۴۰٫۷۴۰٫۷۴۰٫۷۲۱٫۱۲۱٫۱۲۱٫۱۲۱٫۱...............................آذربايجان شرقي

۲۶٫۹۲۶٫۹۲۶٫۹۲۶٫۹۷۳٫۱۷۳٫۱۷۳٫۱۷۳٫۱۵٫۳۵٫۳۵٫۳۵٫۳۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۱۰٫۵۷۳٫۷۷۳٫۷۷۳٫۷۷۳٫۷................................آذربايجان غربي

۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۷۱٫۴۷۱٫۴۷۱٫۴۷۱٫۴۶٫۷۶٫۷۶٫۷۶٫۷۲۲۲۲۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۴۰٫۰۴۰٫۰۴۰٫۰۴۰٫۰.................................................اردبيل

۱۳٫۶۱۳٫۶۱۳٫۶۱۳٫۶۸۶٫۴۸۶٫۴۸۶٫۴۸۶٫۴۹٫۹۹٫۹۹٫۹۹٫۹۱۵٫۷۱۵٫۷۱۵٫۷۱۵٫۷۷۴٫۴۷۴٫۴۷۴٫۴۷۴٫۴۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰...............................................اصفهان

۳۴٫۸۳۴٫۸۳۴٫۸۳۴٫۸۶۵٫۲۶۵٫۲۶۵٫۲۶۵٫۲۲٫۷۲٫۷۲٫۷۲٫۷۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۲٫۷۲٫۷۲٫۷۲٫۷۹۴٫۷۹۴٫۷۹۴٫۷۹۴٫۷..................................................تهران

۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۶۶٫۷۶۶٫۷۶۶٫۷۶۶٫۷۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰.....................ي چهارمحال و بختيار

۶٫۷۶٫۷۶٫۷۶٫۷۹۳٫۳۹۳٫۳۹۳٫۳۹۳٫۳۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۷٫۱۷٫۱۷٫۱۷٫۱۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰.................................خراسان جنوبي

۱۶٫۸۱۶٫۸۱۶٫۸۱۶٫۸۸۳٫۲۸۳٫۲۸۳٫۲۸۳٫۲۱۰٫۱۱۰٫۱۱۰٫۱۱۰٫۱۱۲٫۸۱۲٫۸۱۲٫۸۱۲٫۸۷۷٫۱۷۷٫۱۷۷٫۱۷۷٫۱۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰.................................ي خراسان رضو

۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۸۳٫۳۸۳٫۳۸۳٫۳۸۳٫۳۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۶۰٫۰۶۰٫۰۶۰٫۰۶۰٫۰...........................................خوزستان

۱۲٫۵۱۲٫۵۱۲٫۵۱۲٫۵۸۷٫۵۸۷٫۵۸۷٫۵۸۷٫۵۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۷٫۱۷٫۱۷٫۱۷٫۱۴۲٫۹۴۲٫۹۴۲٫۹۴۲٫۹۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰.................................................زنجان

۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۷۷۷٫۳۷۷٫۳۷۷٫۳۷۷٫۳۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۵٫۹۵٫۹۵٫۹۵٫۹۹۴٫۱۹۴٫۱۹۴٫۱۹۴٫۱................................................سمنان

۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۸۵٫۷۸۵٫۷۸۵٫۷۸۵٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۲۰٫۸۲۰٫۸۲۰٫۸۲۰٫۸۶۲٫۵۶۲٫۵۶۲٫۵۶۲٫۵۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰..................................................فارس

۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۳٫۶۳٫۶۳٫۶۳٫۶۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۱۴٫۳۶۷٫۹۶۷٫۹۶۷٫۹۶۷٫۹..................................................قزوين

۴٫۴۴٫۴۴٫۴۴٫۴۹۵٫۶۹۵٫۶۹۵٫۶۹۵٫۶۵٫۶۵٫۶۵٫۶۵٫۶۱۴٫۸۱۴٫۸۱۴٫۸۱۴٫۸۷۹٫۶۷۹٫۶۷۹٫۶۷۹٫۶۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰........................................................قم

۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۲۸٫۶۷۱٫۴۷۱٫۴۷۱٫۴۷۱٫۴۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰............................................كردستان

۵٫۹۵٫۹۵٫۹۵٫۹۹۴٫۱۹۴٫۱۹۴٫۱۹۴٫۱۶٫۳۶٫۳۶٫۳۶٫۳۳۱٫۳۳۱٫۳۳۱٫۳۳۱٫۳۶٫۳۶٫۳۶٫۳۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳۵۶٫۳.................................................كرمان

۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸۰٫۰۸٫۳۸٫۳۸٫۳۸٫۳۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰.............................................كرمانشاه

۷٫۱۷٫۱۷٫۱۷٫۱۹۲٫۹۹۲٫۹۹۲٫۹۹۲٫۹۱۵٫۴۱۵٫۴۱۵٫۴۱۵٫۴۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۴۶٫۲۴۶٫۲۴۶٫۲۴۶٫۲۳۸٫۵۳۸٫۵۳۸٫۵۳۸٫۵...............................................گلستان

۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۳۳٫۳۶۶٫۷۶۶٫۷۶۶٫۷۶۶٫۷۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۷۵٫۰۷۵٫۰۷۵٫۰۷۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰...............................................لرستان

۳۸٫۱۳۸٫۱۳۸٫۱۳۸٫۱۶۱٫۹۶۱٫۹۶۱٫۹۶۱٫۹۱۵٫۴۱۵٫۴۱۵٫۴۱۵٫۴۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۳۸٫۵۳۸٫۵۳۸٫۵۳۸٫۵۴۶٫۲۴۶٫۲۴۶٫۲۴۶٫۲.............................................مازندران

۲۳٫۲۲۳٫۲۲۳٫۲۲۳٫۲۷۶٫۸۷۶٫۸۷۶٫۸۷۶٫۸۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۷٫۵۷٫۵۷٫۵۷٫۵۹۲٫۵۹۲٫۵۹۲٫۵۹۲٫۵۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰................................................ي مركز

۱۱٫۸۱۱٫۸۱۱٫۸۱۱٫۸۸۸٫۲۸۸٫۲۸۸٫۲۸۸٫۲۶٫۷۶٫۷۶٫۷۶٫۷۳٫۳۳٫۳۳٫۳۳٫۳۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۱۶٫۷۷۳٫۳۷۳٫۳۷۳٫۳۷۳٫۳................................................همدان

۲۴٫۲۲۴٫۲۲۴٫۲۲۴٫۲۷۵۷۵۷۵۷۵٫٫٫٫۸۸۸۸۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۱۲٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۲۰٫۰۵۶٫۰۵۶٫۰۵۶٫۰۵۶٫۰.......................................................يزد

۶۰٫۰۶۰٫۰۶۰٫۰۶۰٫۰۴۰٫۰۴۰٫۰۴۰٫۰۴۰٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۲۵٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۵۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰۰٫۰....................................هاساير استان




