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 مقدمه

سيار مهمي در   سان  أمين انرژی مورد نيازتپروتئين نقش ب ساس زندگ »ها دارد و اگر بخواهيم تركيبي را به نام ان «  يا

به پروتئين اطالق كنيم.    ید آن را  با مداری یکي از مهم  بخوانيم،  تأمين  ترین بخشبخش دا ورد  كننده پروتئين م های 

سط  به طوری كهنياز بوده به صرف انرژی     17طور متو صد از م صرفي    33و در صد از پروتئين م سان را    مورد نياز در ان

ه خود اختصاص   بهای این بخش را درصد فعاليت  23در بخش كشاورزی   یپرورسهم ارزش افزوده دام  .كندتأمين مي

شت قرمز به عنوان یکي از عمده  .دهدمي سان   گو صرفي ان شده   ترین مواد غذایي م شناخته  ست كه با دارا بودن    ها  ا

سيدهای آمينه جزء منابع انرژی و ویتامين      شاری از پروتئين، مواد معدني و ا سر شمند غذایي   منابع  های مغذی و ارز

شت قرمز مردم جهان     طوری كه شود به محسوب مي  صرف گو سرانه م شت       وكيلوگرم  18ميانگين  صرف گو سرانه م

سال  كيلوگرم 1/6 قرمز در ایران حدود شده  برآ در  ست. ورد  صرف،       بزرگ ا شت بر حسب حجم م سته انواع گو ترین د

دست   بر اساس آمار به  .باشد گوشت قرمز است كه در كشور ما شامل گوشت گوساله، گوسفند، بز، گاوميش و شتر مي        

 بوده است. رأسهزار  141شتر تعداد شتر و بچه 1396در سال  ی كشورهادامداریطرح آمارگيری از آمده از 

شود كه امکان بررسي ميزان توليد گوشت     های كشور توسط مركز آمار ایران اجرا مي  طرح كشتار دام كشتارگاه  

و روش آمارگيری به صببور    شببدهآورد. این طرح در سببراسببر كشببور اجرا  انواع دام سبببو و سببنگين را فراهم مي

توجه به افزایش گرایش به با  باشببد.ميرسببمي كشببور  هایشببماری و جامعه آماری این طرح تمامي كشببتارگاهتمام

 مورد بررسي قرار گرفته است.در این گزارش مطالعاتي روند توليد گوشت شتر  ،ر كشوردمصرف گوشت شتر 

سال          شتر در طي  ست به ميزان كشتار گوشت  شده ا سعي  صول مختلف و    90-96های در این گزارش  در ف

 ته شود.رداخعلل آن پ
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 های تحقیقیافته

اری های اهلي مقدو از جهت تركيبا  شيميایي با گوشت سایر دامگوشت شتر منبع بسيار خوبي از مواد مغذی است 

تفاو  دارد. این گوشت در مقایسه با گوشت گاو از ميزان پروتئين و چربي كمتری برخوردار است و در مقایسه با سایر 

و  B روهگهای ویتامين، «ب كمپلکس»مقدار ویتامين  ت.يم كمتری استر و پتاسهای دیگر حاوی سدیم بيشگوشت

برخي عناصر معدني نظير فسفر و كلسيم آن بسيار زیاد است. اما باید افزود كه نسبت آهن و روی آن كمتر از گوشت 

ویژگي اصلي و متمایزكننده  ت.های اهلي است و نسبت كلسيم این گوشت در عضال  ران آن زیادتر اسسایر دام

بيوتيو در آن است؛ چرا كه این حيوان در هورموني و آنتيها، فقدان مواد گوشت شتر در مقایسه با دیگر گوشت

دهنده و معطر در گوشت این حيوان كند. همچنين وجود مواد طعمطبيعت آزاد و به دور از پرورش دامي رشد مي

 دهد.موجب تحریو و ترشح غدد بزاقي و شيره معده شده و در نتيجه قدر  جذب را افزایش مي

های كشتار شده، درصد گوشت دام 2نزدیو به  1396در سال های كشور طبق نتایج طرح كشتار دام كشتارگاه

های بعد از در سالو هزار الشه بوده  27 و بچه شتر شتر قابل مصرف تعداد الشه 1390در سال  باشد.گوشت شتر مي

 كشتار شده با  و بچه شتر شترقابل مصرف شه به یکباره تعداد ال 1394آن روند كاهشي داشته است اما در سال 

 است.روند افزایشي داشته هزار الشه  22

 1390-1396 های کشور:در کشتارگاه ذبح شده تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر -1جدول 

 )هزار الشه(

 شتر سال

1390  .......................................................................................  27 

1391  .......................................................................................  26 

1392  .......................................................................................  24 

1393  .......................................................................................  19 

1394  .......................................................................................  22 

1395  .......................................................................................  24 

1396  .......................................................................................  33 

 های كشورنشریه كشتار دام كشتارگاه -مأخذ: مركز آمار ایران
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 1390-1396های کشور: در کشتارگاه ذبح شده قابل مصرف شتر و بچه شتر الشه شاخص تغییرات تعداد -2جدول 

100=1389 

 شتر سال

1390  ......................................................................................................  92 

1391  ......................................................................................................  90 

1392  ......................................................................................................  83 

1393  ......................................................................................................  65 

1394  ......................................................................................................  76 

1395  ......................................................................................................  83 

1396  ......................................................................................................  114 

 های كشورنشریه كشتار دام كشتارگاه -مأخذ: مركز آمار ایران

 1390-1396های کشور: در کشتارگاه ذبح شده وزن الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر -3جدول 

 )هزار تن(

 شتر سال

1390  .................................................................................  6 

1391  .................................................................................  5 

1392  .................................................................................  5 

1393  .................................................................................  4 

1394  .................................................................................  5 

1395  .................................................................................  5 

1396  .................................................................................  7 

 های كشوركشتار دام كشتارگاهنشریه  -مأخذ: مركز آمار ایران

 1390-1396های کشور: شاخص تغییرات وزن الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده در کشتارگاه -4جدول 

100=1389 

 شتر سال

1390  ......................................................................................................  100 

1391  ......................................................................................................  83 

1392  ......................................................................................................  83 

1393  ......................................................................................................  64 

1394  ......................................................................................................  83 

1395  ......................................................................................................  83 

1396  ......................................................................................................  117 

 های كشوردام كشتارگاهنشریه كشتار  -مأخذ: مركز آمار ایران
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 های كشورنشریه كشتار دام كشتارگاه -مأخذ: مركز آمار ایران

ستان  مي 1396تا  1390با بررسي وزن الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر از سال         های  توان به این نتيجه رسيد كه ا

سان رضوی، كرمان و یزد بيش     صفهان، خرا شتر را      ا شتر و بچه  به خود اختصاص   ترین ميزان وزن الشه قابل مصرف 

ستان و بلوچستان      اندداده سي ستان  سال   و كه ا سال   1394فارس نيز از  ستان  1396تا  ضافه   های نامبه جمع ا برده ا

رسد ميزان توزیع مصرف گوشت شتر      طي بررسي انجام شده بر روی ميزان وزن الشه قابل مصرف به نظر مي     اند.هشد 

 باشد.های كشور رو به افزایش ميستاناو بچه شتر در 

  بر حسب استان به تفکیک سال کشتارگاهوزن الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده در  -5جدول 

 )کیلوگرم(

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 استان

 1347807 1292936 1069924 986718 1333495 1633190 2049271  .....................................  اصفهان

 241554 233770 553862 386991 517394 378728 717962  ........................  خراسان رضوی

 1040859 707785 792504 603143 600057 728149 464426  ........................................  كرمان

 1423991 1106205 679389 856927 1659315 1473501 1287951  .............................................  یزد

 1822631 506681 471760 99610 25900 11750 13182  .............  سيستان و بلوچستان

 318242 291629 239730 174543 157043 184332 186479  .........................................  فارس

 های كشوركشتارگاهنشریه كشتار دام  -مأخذ: مركز آمار ایران
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 های كشورنشریه كشتار دام كشتارگاه -مأخذ: مركز آمار ایران

تعداد  دهنده افزایش نشان  1396لغایت  1394های سال های كشور در  حاصل از نتایج طرح كشتار دام كشتارگاه   آمار 

  یزد، خراسان رضوی و سيستان های كرمان، اصفهان،استانباشد كه ميالشه قابل مصرف شتر و بچه شتر كشتار شده 

سهم این    1396در سال   .اندها داشته در طي این سال  را نسبت به كل كشور  تعداد الشه  ترین سهم  بيشو بلوچستان  

ترین سهم در توليد   درصد بيش  1/24استان سيستان و بلوچستان با       درصد بوده و  79ها نسبت به كل كشور   استان 

 داشته است.را گوشت شتر 

شتر در   باشد كه  عمل آمده بيانگر این موضوع مي های بهبررسي  معموالً   و انجام گرفته تمام فصول توليد گوشت 

سهم وزن الشه قابل مصرف    1396و  1395، 1394 هایباشد. در زمستان سال   ترین كشتار در فصل زمستان مي   بيش

 بوده است.درصد نسبت به سایر فصول  34و  درصد 28 ،درصد 37به ترتيب  شتر و بچه شتر
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 گیرینتیجه

سي  شتارگاه        با توجه به برر شتار دام ك شریا  ك شار یافته از ن شده بر روی اطالعا  انت شور در طي   های انجام  های ك

ستان         مي 1396لغایت  1390های سال  شتر در ا شتر و بچه  شت  صرف گو سيد كه ميزان م های  توان به این نتيجه ر

شور ر  شتارگاه     و به افزایش ميك سخگویي برخي ك شد و علت آن با توجه به پا ستان با يغ  سازی و تبل ها، فرهنگهای ا

شتر و فرآورده         شتر و بچه  ستفاده از گوشت  سيار در خصوص ا توان نتيجه گرفت كه ذائقه  باشد. پس مي های آن ميب

ریزان باشند كه مسئولين و برنامه  نيو و طبيعي ميمردم ایران در حال تغيير است و در پي استفاده از محصوال  ارگا   

 های مناسبي صور  گيرد.گذاریتوانند این مسئله را مد نظر قرار دهند تا در این بخش سرمایهمي

 منابع

 .های كشور مركز آمار ایراننشریه كشتار دام كشتارگاه -


