
 

 کشور هايکشتارگاه دام کشتارآمارگیري  طرح نتایج

 1399 مهر

 مقدمه

 1347 سـال  ه ازکـ ران اسـت  یـ ز آمـار ا کـ مر يجار يهاتیاز فعال یکی ،شورک يهاشتارگاهکشتار دام کو انتشار آمار  يآورجمع
 ،ردیـ گیشـور قـرار مـ   کو محققـان   ییزان، مسئوالن اجرایرار برنامهیق در اختین طریه از اک يدارد. اطالعات آمار نون ادامهک تا

ق شـود، از  یتلف یر رسمیشتار غکو  واردات و صادرات شور،ک تیجمع ییایع جغرافیتوز نهیر اطالعات موجود در زمیهرگاه با سا
 رد: یقرار گتواند مورد استفاده یر میز يهادگاهید

 ؛يو اقتصاد یت اجتماعیوضع يهااز شاخص یکیعنوان به قرمز گوشت سرانه عرضه محاسبه .1
 له، پاچه و اندرونه؛ک، روده ،ل پوستیاز قب ،شتار دامکبا  مرتبط ياز اقالم آمار یرخن بیتخم .2
 ؛شورکشناخت وضع مراتع  يبرا یعنوان شاخصبه ،ن وزن الشهیانگیرات مییتغ .3
 شور.کح آن در یع صحیگوشت و توز یاحتمال واردات يبرا يزیربرنامه .4

ه کـ و اسـتخراج آن اسـت    يآورمراحـل جمـع   جـراي شور، استمرار و سرعت اک يهاشتارگاهکشتار دام کمهم آمار  يهایژگیاز و
 .کرد استفاده يزیربرنامه يبرااطالعات حاصل از هاي زمانی کوتاه در فاصلهو  تسرعبهتوان یم جهینت در

 :دنمورد توجه قرار گیر ،الزم است نکات زیر گزارشدر استفاده از آمارهاي این 

 شود.این آمار، شامل اطالعات مربوط به کشتار دام در مناطق روستایی خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمی آ) 
 است.ا شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غیر مجاز در شهرهآمار ارائه )ب 
 .انداي مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیري منظور شدههکشتارگاه پ) 
 است. »نفر« ،مربوط به تعداد هايواحد شتر در جدول ت) 
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 1399 مهر شتار دام درکآمار 

هزار تن بوده  ٣٩٫٦هاي کشتار شده ، بر حسب وزن الشهمهرهاي کشور در ماه مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه •
 است.

ایـن   بـوده کـه   هزار تن ١٣٫٥هزار الشه به وزن  713، مهرشده در ماه قابل مصرف گوسفند و بره ذبحهاي الشهتعداد  •
هـزار الشـه    ١٦١٫٢هزار تن بوده اسـت. اسـتان تهـران بـا      ٨٫٨هزار الشه به وزن  445 ،تعداد در ماه مشابه سال قبل

 .اندرا در این ماه به خود اختصاص دادهترین وزن هزار تن بیش ٣٫١، و استان خراسان رضوي با ترین تعدادبیش

هزار تن بوده که این تعـداد   ٢٫٩هزار الشه به وزن  ١٩٩، مهرشده در ماه قابل مصرف بز و بزغاله ذبحهاي الشهتعداد  •
هـزار الشـه بـه وزن     ٥٠٫٧هزار تن بوده است. استان اصفهان بـا   ٢٫١هزار الشه به وزن  ١٤٠ ،در ماه مشابه سال قبل

 ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.تن، بیش ٦٩٩٫٦

هزار تن بـوده کـه ایـن     ٢٢٫٤هزار الشه به وزن  ١٠٦، مهرشده در ماه قابل مصرف گاو و گوساله ذبحهاي الشهتعداد  •
هـزار الشـه بـه     ١٩٫٧هزار تن بوده است. استان تهران بـا   ١٣٫٩هزار الشه به وزن   ٦٦ ،تعداد در ماه مشابه سال قبل

 ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.تن، بیش هزار ٣٫٤وزن 

تن بوده کـه ایـن    ٤٥٥الشه به وزن  ٢٣٠٧، مهرشده در ماه گاومیش ذبحقابل مصرف گاومیش و بچههاي الشهتعداد  •
 ١٦٤٫٧الشـه بـه وزن    ٨٠٥تن بوده است. استان خوزستان با  ٢٠٢الشه به وزن  ١٠٣٤ ،تعداد در ماه مشابه سال قبل

 وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است. و ترین تعدادتن، بیش

تن بوده که ایـن تعـداد در    ٣٣٩الشه به وزن  ١٨٢٠، مهرشده در ماه شتر ذبحقابل مصرف شتر و بچههاي الشهتعداد  •
تـرین  بیشتن  ٨٤٫٦ به وزنالشه  ٤٠٥با  اصفهانتن بوده است. استان  ٥٦١الشه به وزن  ٢٧١٩ ،ماه مشابه سال قبل

 وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.تعداد و 

کیلـوگرم، گـاو و گوسـاله     ١٤٫٨٦کیلـوگرم، بـز و بزغالـه     ١٨٫٨٩، متوسط وزن یک الشه گوسـفند و بـره   مهردر ماه  •
 کیلوگرم بوده است. ١٨٦٫٢٧شتر کیلوگرم، و شتر و بچه ١٩٧٫٤٤گاومیش کیلوگرم، گاومیش و بچه ٢١١٫٣٥

 کـاهش درصـد   ١در حـدود   1399 شـهریور نسـبت بـه    1399 مهرکشور در  یرسم يهاگوشت قرمز در کشتارگاه دیمقدار تول
 55دهنـده افـزایش   ، نشان1398با ماه مشابه  1399 مهرکشور در رسمی هاي مقایسه عملکرد کشتارگاهداشته است. همچنین 

براي گوسـفند و بـره    1398نسبت به ماه مشابه سال  1399 مهردرصدي مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در 
و بـراي   افـزایش،  درصد 130گاومیش درصد، براي گاومیش و بچه 61درصد، براي گاو و گوساله  38درصد، براي بز و بزغاله  53

 داشته است. کاهشدرصد  39شتر شتر و بچه



 3  ..........................................................................................................  1399مهر -کشور يهاکشتار دام کشتارگاه يریآمارگ طرح نتایج

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

نسبت  1399 مهرماه در  شورک يهاشتارگاهکشده در قابل مصرف انواع دام ذبح هايالشهتغییرات تعداد  -1جدول 
 قبلسال  ماه مشابه به

 جمع شرح
 گوسفند 

 و بره
 بز 

 و بزغاله
 گاو 

 و گوساله
 ش ویگاوم
 گاومیشبچه

شتر و 
 شتربچه

 ١٫٨ ٢٫٣ ١٠٦ ١٩٩ ٧١٣ ١٠٢٢ ....... (هزار رأس)  1399 مهرهاي قابل مصرف تعداد الشه

 ٢٫٧ ١٫٠ ٦٦ ١٤٠ ٤٤٥ ٦٥٥ ....... (هزار رأس)  1398 مهرهاي قابل مصرف تعداد الشه

 -٣٣  ١٣٠  ٦١ ٤٢ ٦٠  ٥٦ ....................................................................... تغییر (درصد) 

بت سن 1399 مهرماه در  شورک يهاشتارگاهکشده در قابل مصرف انواع دام ذبح هايالشهتغییرات وزن  -2جدول 
 سال قبل ماه مشابه به

 جمع شرح
 گوسفند 

 و بره
 بز 

 و بزغاله
 گاو 

 و گوساله
 ش ویگاوم
 گاومیشبچه

شتر و 
 شتربچه

 ٠٫٣٤ ٠٫٤٦ ٢٢٫٤ ٢٫٩ ١٣٫٥ ٣٩٫٦  ........... (هزار تن)  1399 مهرهاي قابل مصرف وزن الشه

 ٠٫٥٦ ٠٫٢٠ ١٣٫٩ ٢٫١ ٨٫٨ ٢٥٫٦  ........... (هزار تن)  1398 مهرهاي قابل مصرف وزن الشه

  -٣٩  ١٣٠  ٦١  ٣٨  ٥٣  ٥٥  ...................................................................... تغییر (درصد) 

 



 4  ..........................................................................................................  1399مهر -کشور يهاکشتار دام کشتارگاه يریآمارگ طرح نتایج

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 

 



 5  ..........................................................................................................  1399مهر -کشور يهاکشتار دام کشتارگاه يریآمارگ طرح نتایج

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

 

 


	نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور مهر 1399
	جدول 1- تغییرات تعداد لاشههای قابل مصرف انواع دام ذبحشده در کشتارگاههای کشور در ماه مهر 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل
	جدول 2- تغییرات وزن لاشههای قابل مصرف انواع دام ذبحشده در کشتارگاههای کشور در ماه مهر 1399 نسبت به ماه مشابه سال قبل

