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  پيشگفتار
شد. براي اجراي اين طرح از    1399سال   تير و مرداددر كشور   كشي جوجهمؤسسات   سرشماري از    فهرست نام و  توسط مركز آمار ايران انجام 

كشــي نيز نام و نشــان مؤســســات جوجهفهرســت همزمان با عمليات ميداني طرح، شــد.  به عنوان چارچوب اوليه اســتفاده 1395 ســالنشــان 
شد.   شده  و  هاها در استان و كنترل داده شامل ورود  نتايج طرح استخراج مراحل  بروزرساني  تجميع و كنترل نهايي اطالعات در مركز آمار انجام 

  است.
نياز مســئولين و دســت اندركاران منظور پاســخگويي به در راســتاي وظايف خود در جهت تأمين آمار و اطالعات پايه و به مركز آمار ايران 
و در كرده آغاز  1364هاي مختلف اين صــنعت را از ســال فعاليتهاي آماري مســتقل، آمارگيري از ، با تهيه و اجراي طرحصــنعت طيور كشــور

  انجام داده است.سرشماري از موسسات جوجه كشي را  1395و 1385 ،1382، 1378 ،1375هاي سال
ستان  مديريت و برنامه ريزيسازمان  آمار و اطالعات  معاونتمحترم از همكاران مركز آمار ايران مراتب قدرداني خود را  سئوليت  ها ا كه م

شته  صميمانه و همه اجراي اين طرح را به عهده دا كه با همكاري و  كشي جوجهمؤسسات   مسئولين  ها و و تعاونيها جانبه اتحاديهاند و همكاري 
  .دارداعالم مياند، هاي توفيق اجراي اين طرح را فراهم نمودهمساعدت خود زمينه

  قرار گيرد. اين صنعتريزان و پژوهشگران گيران، برنامهاميد است اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

  مركز آمار ايران
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  مقدمه
سال      صنعتي در ايران از  شكل  شده    هاي نطفهمرغهاي يكروزه يا تخمبا وارد كردن جوجه مرغ 1333پرورش مرغ به  صالح  دار از نژادهاي ا

ست بخش قابل توجهي از پروتئين حي       سته ا سعه آن در اين مدت به حدي بود كه امروزه توان شد و تو شور را  مورد نياز واني خارجي آغاز  ك
سعه          صي نقاط ايران تو سيع و در اق سطح و ضر واحدهاي مختلف مرغداري در  كه در رابطه با برخي طورييافته به فراهم نمايد. در حال حا

صنعت در حد نياز مي  ها توسعه فعاليت سرمايه   باشد ولي متأسفانه به  اين  شده هاگذاريدليل وجود مسائل و مشكالت فراوان، از  در  ي انجام 
 آيد.طور كامل و صحيح استفاده به عمل نمياين زمينه به
شگران مي برنامه شده    ريزان و پژوه ستفاده از آمار و اطالعات ارائه  شريه  توانند با ا شده و تعداد    تخم نطفهبه تعداد در اين ن صرف  دار م
هاي ستر و هچر،  روزه توليد شده، تعداد دستگاه  ف شده و جوجه يك دار مصر روزه توليد شده از نژادهاي مختلف، ارزش تخم نطفه جوجه يك
سرمايه      ظرفيت آن سوخت مصرفي و همچنين ارزش  شاغالن، ارزش انواع پرداختي، ارزش  شاغالن و انواع پرداختي به  گذاري انواع ها، تعداد 

  دست يابند.اي اموال سرمايه
مفاهيم، اصــطالحات فني و روش هاي اجرايي به كار رفته در اين طرح آمارگيري   اســتفاده از اطالعات ارائه شــده مســتلزم آشــنايي با 

شت         شد. به منظور جلوگيري از بردا شت هاي موجود در اذهان عمومي متفاوت با ست با بردا ست كه ممكن ا سليقه ا اي از نتايج طرح، هاي 
  شود.يه ميمطالعه تعاريف و مفاهيم به كار رفته در اين طرح به كاربران محترم توص
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  مشخصات اساسي طرح

  سابقه طرح
ــال درآمار ايران   ريزي، مركزبا توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه         به مرحله اجرا      1395و 1385 ،1382، 1378، 1375 هاي سـ

  درآورد و نتايج آنرا منتشر كرد.

  اهداف طرح
انتشار  هاي اقتصادي به همراه توليد وحسابدفتر آوري اطالعات مورد نياز جمع، كشيهدف كلي از اجراي طرح آمارگيري از مؤسسات جوجه

 صنعت طيور كشورهاي اقتصادي ريزي و انجام بررسيهاي مختلف اين فعاليت به منظور برنامهاطالعات آماري الزم براي شناخت جنبه
  باشد.مي

  آمارگيريروش 
  .ه استشداري انجام به روش سرشم كشيمؤسسات جوجهاز  طرح آمارگيري

  جامعه آماري
  .باشدمي1399در سال كشور  كشيمؤسسات جوجه تماميشامل جامعه آماري طرح، 

  واحد آماري
  است. كشيجوجه داراي فعاليتمؤسسه واحد آماري طرح، يك 

  چارچوب آماري
 اين مؤسسات   از فهرست بهنگام شده    كشورحاصل  واقع در نقاط شهري و روستايي    كشي مؤسسات جوجه   تماميچارچوب آماري اين طرح 

  باشد.مي 1395 در سال

  زمان آمارگيري
  است. 1399سال  مردادتير و ، اجراي طرحزمان 

  زمان آماري
  است. 1398زمان آماري طرح بسته به مورد، روز آمارگيري و يا سال 

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

__________________________________________________________________________________ 
اصفهان، ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و شامل » هاساير استان«آمار  -1

مؤسسات  دليل كم بودن تعداد بهبلوچستان، قم، كردستان،كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد 
 نظور حفظ محرمانگي تجميع شده است.ها و به ماين استانكشي جوجه



 11 1399 -كشينتايج سرشماري از مؤسسات جوجه

 

  تعاريف و مفاهيم

  كشيهجوج سسهؤم
  ود.شمي تبديل يكروزه جوجه به كشيجوجه هايتوسط ماشين، دارنطفه تخم درآن كه اسـت كشـاورزي واحد توليدي يك

  كشيجوجه ماشين
دار نطفه هايمرغ تخم .است شده شكيلت (Hatcher) هچرو  (Seter) ستر هايمجزا از يكديگر بنام كشي از دو دستگاهجوجه هايماشين

  ند.شونگهداري مي در دستگاه هچر روز 3يكروزه به مدت  جوجهبه  تبديلستر و سپس براي  در دستگاه روز 18 دتمابتدا به 

  مرغ گوشتي از نژادهاي يكروزه توليد جوجه فعاليت
ــه   نژادهاي الين ازدار مرغ مرغ نطفه سساتي است كه تخم   ؤفعاليت م ،ورظمن مرغ و خروس اجداد و مادر و  يكروزه جوجهمرغ گوشتي را بــ

  .كننديكروزه مرغ گوشتي تبديل مي نيز به جوجه

  از نژادهاي مرغ تخمگذاريكروزه  فعاليت توليد جوجه
سپس  و  و خروس اجداد رغم ـه جوجه يكروزهرا ب گذاراز نژادهاي مرغ تخميـن ال ار مرغدمرغ نطفه سساتي است كه تخمؤفعاليت م ،منظور

  د.كننمرغ تخمگذار تبديل مي يكروزه مادر و نهايتاً به جوجه

  يكروزه از نژادهاي مرغ بومي توليد جوجه فعاليت
 تبديل بومي خروس و مرغ يكروزه را به جوجه شــده اصــالح مرغ بومي نژادهاي زا دارنطفه مرغ تخمه ك اســتي ســســاتؤم فعاليت، منظور

  .دنكنمي

  يكروزه ساير ماكيان توليد جوجه فعاليت
  كنند.بديل ميساير ماكيان ت جوجه يكروزه به) را …، اردك وبوقلمون( ماكيان دار سايرنطفهمرغ  تخم كه است سساتيؤم فعاليت، نظورم

  خود حساب هب
توليد شده را نيز  كرده و جوجه يكروزه رد مصرف را تهيهودار منطفهســــاً تخمأ، رشيكمؤسسه جوجه كه است اين از عبارت خود حساب به
  باشد. را مورد استفاده قرارداده مادر خود، آن در مؤسسه مرغ پرورش و يا براي رسانده فروش به ساًأر

  به حساب ديگران
ــه جوجه را درديگران به متعلق  دارهنطف ، تخمكشي مؤسسه جوجه   كه است  از اين عبارت ديگران حساب  به  يكروزه مقابل اخذ كارمزد بــ

  .تبديل كند
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  هاي مهميافته

  كشيمؤسسات جوجهتعداد 
در كشــور وجود داشــته اســت كه از اين تعداد  كشــيهمؤســســه جوج 134، تعداد 1399بر اســاس نتايج حاصــل از اجراي طرح در ســال 

هاي را در بين ساير استان مؤسسه ترين تعدادبيش گيالنو مازندرانهاي باشد. همچنين استانغير فعال ميمؤسسه  14فعال و مؤسسه 120
  اند.كشور به خود اختصاص داده

  

  

١٠/۵%

٨٩/۵%

غير فعال
فعال

1399 - وضع فعاليت مؤسسات جوجه كشي كشور
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١٣٧۵ ١٣٧٨ ١٣٨٢ ١٣٨۵ ١٣٩۵ ١٣٩٩

1399الي  1375تعداد موسسات جوجه كشي

سال
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  كشيهاي جوجهمشخصات ماشين
سات جوجه    با توجه به آمار و اطالعات به س ست آمده، مؤ سال    د شي در  ستر با ظرفيت     2159، داراي 1399ك ستگاه  ميليون  116 حدودد

  اند.بوده دارنطفهميليون عدد تخم  44دستگاه هچر با ظرفيت بيش از  1689 و دارنطفهتخم عدد 

  و جوجه يكروزه توليد شدهمصرف شده دار نطفهتخم  تعداد
ــه جوجه  120در  ــس ــي مؤس ــال فعال كش ــتي، عدد تخم نطفهون ميلي 1565 ، بيش از1398در س  تخم عدد ميليون 83دار مرغ مادر گوش

ــتي،  نطفه  عدد تخم ميليون  8/1، دار مرغ مادر تخمگذار  نطفه   11دار مرغ اجداد تخمگذار،   نطفه  عدد تخم ميليون  5/1دار مرغ اجداد گوشـ
  دار ساير ماكيان مصرف شده است. نطفه تخم عددميليون  6/2بومي و مادر دار مرغ نطفه عدد تخمميليون 

  

  
  

 4/1روزه مرغ تخمگذار،  ميليون قطعه جوجه يك 53روزه مرغ گوشتي،  ميليون قطعه جوجه يك 1289تعداد  1398مؤسسات در سال اين 
روزه مرغ ميليون قطعه جوجه يك 8/9روزه مرغ مادر تخمگذار، هزار قطعه جوجه يك 826روزه مرغ مادر گوشتي، ميليون قطعه جوجه يك

 .اندروزه ساير ماكيان توليد كردهوجه يكميليون قطعه ج 3/2بومي و 

٩۴%

۵%
٠/٢%

٠/٨%

مرغ مادر نژاد گوشتي
مرغ مادر نژاد تخمگذار
رمرغ اجداد نژاد گوشتي و تخمگذا
مرغ مادر نژاد بومي و ساير ماكيان

1398 -انواع تخم مرغ نطفه دار مصرف شده در مؤسسات جوجه كشي كشور  درصد
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  تعداد كاركنان 
  نفر زن مي باشد.  230مرد و نفر   2845،  1398در سال كشي مؤسسات جوجهتعداد كاركنان شاغل در 

  
   

٠/٢%٠/٩%
٣/٩% ٩۵%

مرغ  نژاد گوشتي
مرغ  نژاد تخمگذار
مرغ مادر نژاد گوشتي و تخمگذار
مرغ مادر نژاد بومي و ساير ماكيان

1398 -درصد انواع جوجه يكروزه توليد شده در مؤسسات جوجه كشي كشور



 

 

  ي آماريهاجدول
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  1398: برحسب نوع فعاليت و استان كشيجوجهمؤسسات  -1

 تعداد مؤسسه  استان

  توليد جوجه يكروزه

مرغ   مرغ تخمگذار  مرغ گوشتي
  گوشتيرماد

مادر مرغ 
  سايرماكيان  بومي مرغ  تخمگذار

 ۵ ۱۲ ۵ ۳ ۶ ۱۰۸ ۱۳۴   ........................  ركل كشو

  ۳  ۱  ۰  ۰  ۰  ۵  ۹   ............................  آذربايجان شرقي

  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۴  ۵   ............................  آذربايجان غربي 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳  ۳   ............................................  اردبيل 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱  ۵  ۵   ................................................  البرز 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۶  ۶   ..............................................  تهران 

  ۰  ۵  ۰  ۱  ۰  ۳  ۹   .............................  خراسان رضوي 

  ۰  ۱  ۰  ۰  ۰  ۲  ۳   ..............................................  فارس 

  ۰  ۰  ۵  ۰  ۵  ۲  ۸   .............................................  قزوين 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۶  ۶   ..........................................  گلستان  

  ۲  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲۱  ۲۳   .............................................  گيالن 

  ۰  ۱  ۰  ۲  ۰  ۳۸  ۴۱   .........................................  مازندران 

  ۰  ۳  ۰  ۰  ۰  ۱۳  ۱۶   ................................  ها ساير استان
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  1398-1399 كشي برحسب وضع فعاليت و استان:مؤسسات جوجه -2

  كل  استان
1399  1398  

  غير فعال  فعال  غير فعال  فعال

 ۱۴ ۱۲۰ ۱۴ ۱۲۰ ۱۳۴   ......................  ركل كشو

  ۲  ۷  ۳  ۶  ۹   .........................  آذربايجان شرقي

  ۰  ۵  ۰  ۵  ۵   .........................  آذربايجان غربي 

  ۰  ۳  ۰  ۳  ۳    .........................................  اردبيل 

  ۰  ۵  ۰  ۵  ۵    .............................................  البرز 

  ۱  ۵  ۱  ۵  ۶   ...........................................  تهران 

  ۲  ۷  ۲  ۷  ۹   ..........................  خراسان رضوي 

  ۰  ۳  ۰  ۳  ۳   ...........................................  فارس 

  ۲  ۶  ۲  ۶  ۸   ..........................................  قزوين 

  ۱  ۵  ۱  ۵  ۶   .......................................  گلستان  

  ۱  ۲۲  ۱  ۲۲  ۲۳    ..........................................  گيالن 

  ۲  ۳۹  ۱  ۴۰  ۴۱   ......................................  مازندران 

  ۳  ۱۳  ۳  ۱۳  ۱۶   .............................  ها ساير استان

    



 19 1399 -كشينتايج سرشماري از مؤسسات جوجه

 

  هزارعدد)ه ـ (دستگا   1399 كشي برحسب استان:هاي جوجهو ظرفيت ماشين تعداد -3

  مؤسسهتعداد   استان
  هچر  ستر

  ظرفيت  تعداد  ظرفيت  تعداد

 ۴۴۳۴۰ ۱۶۸۹ ۱۱۵۶۸۴ ۲۱۵۹ ۱۳۴   .......................  ر  كل كشو

  ۶۷۶  ۵۶  ۲۶۵۲  ۶۴  ۹   ...........................  آذربايجان شرقي

  ۵۷۱  ۴۵  ۲۸۱۶  ۴۵  ۵   ...........................  آذربايجان غربي 

  ۱۸۸  ۲۵  ۱۸۸  ۲۵  ۳   ............................................  اردبيل 

  ۱۷۵۲  ۱۱۴  ۹۳۶۰  ۱۳۸  ۵   ................................................  البرز 

  ۲۸۱۹  ۸۶  ۵۳۳۲  ۱۳۷  ۶   ..............................................  تهران 

  ۳۰۷۵  ۳۰  ۳۲۱۶  ۳۷  ۹   .............................  خراسان رضوي 

  ۱۴۹  ۱۱  ۱۶۴۰  ۲۳  ۳   ..............................................  فارس 

  ۱۱۴۴  ۶۲  ۶۱۵۰  ۱۱۲  ۸   .............................................  قزوين 

  ۱۵۲۵  ۹۶  ۹۸۶۳  ۱۴۹  ۶   ..........................................  گلستان  

  ۹۲۸۵  ۴۱۸  ۲۸۳۶۳  ۴۹۸  ۲۳   .............................................  گيالن 

  ۱۶۴۰۷  ۵۴۴  ۲۸۵۷۱  ۶۶۹  ۴۱   ........................................  مازندران 

  ۶۷۵۰  ۲۰۲  ۱۷۵۳۳  ۲۶۲  ۱۶   ................................  ها ساير استان

  



 1399 -كشينتايج سرشماري از مؤسسات جوجه  20

 

  )(هزارعدد  1398 دار مصرف شده به حساب خود و ديگران بر حسب استان:تعداد انواع تخم نطفه -4

  استان
  مرغ مادر

  نژاد
  گوشتي

  مرغ مادر
  نژاد

  تخمگذار

  مرغ
  اجدادنژاد
  گوشتي

  مرغ
  نژاد اجداد

  تخمگذار

  مرغ مادر
  نژاد
  بومي

  سـاير
  ماكيان

 ۲۶۶۳ ۱۱۰۰۲ ۱۵۱۲ ۱۸۰۰ ۸۲۸۶۷ ۱۵۶۵۰۲۸   .....................  ر  كل كشو

  ۲۱۱  ۶۰۰  ۰  ۰  ۰  ۳۰۸۴۰   .........................  آذربايجان شرقي

  ۰  ۱۹۳  ۰  ۰  ۰  ۴۴۵۱۹   .........................  آذربايجان غربي 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳۴۰۷۰    .........................................  اردبيل 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۵۶۴۹  ۹۳۶۰۰    .............................................  البرز 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۵۳۲۰۰   ...........................................  تهران 

  ۰  ۲۱۶۰  ۰  ۰  ۰  ۲۴۰۰۰   ..........................  خراسان رضوي 

  ۰  ۱۰۵  ۰  ۰  ۰  ۱۶۶۱۹   ...........................................  فارس 

  ۰  ۰  ۱۵۱۲  ۰  ۶۷۲۱۸  ۱۱۱۴۷   ..........................................  قزوين 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۲۰۹۰۵   .......................................  گلستان  

  ۲۴۵۲  ۰  ۰  ۰  ۰  ۴۳۸۲۶۱    ..........................................  گيالن 

  ۰  ۹۹۳  ۰  ۱۸۰۰  ۰  ۵۵۷۴۶۲   ......................................  مازندران 

  ۰  ۶۹۵۲  ۰  ۰  ۰  ۱۴۰۴۰۵   .............................  ها ساير استان

    



 21 1399 -كشينتايج سرشماري از مؤسسات جوجه

 

  )قطعه (هزار  1398 استان:تعداد انواع جوجه يكروزه توليد شده به حساب خود و ديگران برحسب  -5

  نژاد  استان
  گوشتي

  نژاد
  تخمگذار

  مرغ
  نژادمادر 

  گوشتي

  مرغ
  نژادمادر 

  تخمگذار

  نژاد
  بومي

  سـاير
  ماكيان

 ۲۳۳۶ ۹۸۳۹ ۸۲۶ ۱۴۴۰ ۵۳۴۹۱ ۱۲۸۹۰۴۵   .....................  ر  كل كشو

  ۱۹۰  ۵۱۶  ۰  ۰  ۰  ۲۷۷۵۶   .........................  آذربايجان شرقي

  ۰  ۱۴۳  ۰  ۰  ۰  ۳۶۶۵۰   .........................  آذربايجان غربي 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۲۶۶۵۳    .........................................  اردبيل 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۲۵۱۹  ۶۴۱۰۹    .............................................  البرز 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۴۱۲۳۴   ...........................................  تهران 

  ۰  ۱۹۴۴  ۰  ۰  ۰  ۲۰۴۰۰   ..........................  خراسان رضوي 

  ۰  ۷۱  ۰  ۰  ۰  ۱۱۷۷۴   ...........................................  فارس 

  ۰  ۰  ۸۲۶  ۰  ۴۰۹۷۲  ۹۰۱۱   ..........................................  قزوين 

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۹۷۹۷۱   .......................................  گلستان  

  ۲۱۴۶  ۰  ۰  ۰  ۰  ۳۶۱۰۹۵    ..........................................  گيالن 

  ۰  ۹۰۳  ۰  ۱۴۴۰  ۰  ۴۷۹۵۰۶   ......................................  مازندران 

  ۰  ۶۲۶۲  ۰  ۰  ۰  ۱۱۲۸۸۶   .............................  ها ساير استان

  
 
   



 1399 -كشينتايج سرشماري از مؤسسات جوجه  22

 

  1398 شاغالن برحسب جنس و استان:كل تعداد  -6

 زن مرد تعداد  استان

 ۲۳۰ ۲۸۴۵ ۳۰۷۵   ..........................  ر  كل كشو

  ۰  ۸۵  ۸۵   ...............................  آذربايجان شرقي

  ۳  ۱۰۱  ۱۰۴   ...............................  آذربايجان غربي 

  ۹  ۳۳  ۴۲    ...............................................  اردبيل 

  ۲۴  ۱۴۷  ۱۷۱    ...................................................  البرز 

  ۳  ۸۷  ۹۰   .................................................  تهران 

  ۰  ۲۹  ۲۹   ................................  خراسان رضوي 

  ۶  ۹۲  ۹۸   .................................................  فارس 

  ۲  ۲۱۰  ۲۱۲   ................................................  قزوين 

  ۴  ۱۵۹  ۱۶۳   .............................................  گلستان  

  ۹۵  ۷۰۱  ۷۹۶    ................................................  گيالن 

  ۶۸  ۹۴۹  ۱۰۱۷   ............................................  مازندران 

  ۱۶  ۲۵۲  ۲۶۸   ...................................  ها ساير استان

  


