
 

 کشور هایکشتارگاه دام کشتارآمارگیری  طرح نتایج

 9911 مرداد

 مقدمه

 7431 س ا  ه ازک ران اس ت ی ز آم ار اک مر یجار یهاتیاز فعال یکی ،شورک یهاشتارگاهکشتار دام کو انتشار آمار  یآورجمع

 ،ردی گیش ور ر رار مکو محقق ان  ی یزان، مسئوالن اجرایرار برنامهیق در اختین طریه از اک یادامه دارد. اطالعات آمارنون ک تا

ق ش ود، از یتلف یر رسمیشتار غکو  واردات و صادرات شور،ک تیجمع ییایع جغرافیتوز نهیر اطالعات موجود در زمیهرگاه با سا

 رد: یاستفاده ررار گتواند مورد یر میز یهادگاهید

 ؛یو ارتصاد یت اجتماعیوضع یهااز شاخص یکیعنوان به ررمز گوشت سرانه عرضه محاسبه .7

 له، پاچه و اندرونه؛ک، روده ،ل پوستیاز رب ،شتار دامکبا  مرتبط یاز ارالم آمار یرخن بیتخم .2

 ؛شورکشناخت وضع مراتع  یبرا یعنوان شاخصبه ،ن وزن الشهیانگیرات مییتغ .4

 شور.کح آن در یع صحیگوشت و توز یاحتمال واردات یبرا یزیربرنامه .3

ه ک و اس تخرا  آن اس ت  یآورمراح ل جم ع جرایشور، استمرار و سرعت اک یهاشتارگاهکشتار دام کمهم آمار  یهایژگیاز و

 .کرد استفاده یزیربرنامه یبرااطالعات حاصل از های زمانی کوتاه در فاصلهو  تسرعبهتوان یم جهینت در

 :دنمورد توجه ررار گیر ،الزم است نکات زیر گزارشدر استفاده از آمارهای این 

 شود.این آمار، شامل اطالعات مربوط به کشتار دام در مناطق روستایی خار  از پوشش شبکه دامپزشکی نمی آ( 

 است.ا شده فارد اطالعات مربوط به ذبح غیر مجاز در شهرهآمار ارائه (ب 

 .اندهای مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شدهکشتارگاه (پ 

 است. «نفر» ،مربوط به تعداد هایواحد شتر در جدو  ت( 



 2  ..................................................................................................  9911 مرداد -کشور یهاکشتار دام کشتارگاه یریآمارگ طرح گزارش

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

 9911 مرداد شتار دام درکآمار 

 ه زار ت ن  73.1های کش تار ش ده ، بر حسب وزن الشهمردادهای کشور در ماه مقدار تولید گوشت ررمز در کشتارگاه

 بوده است.

  ای ن  بوده که هزار تن 12.7هزار الشه به وزن  667، مردادشده در ماه رابل مصرف گوسفند و بره ذبحهای الشهتعداد

ه زار الش ه  151هزار ت ن ب وده اس ت. اس تان ته ران ب ا  9.1هزار الشه به وزن  361 ،تعداد در ماه مشابه سا  ربل

 .اندرا در این ماه به خود اختصاص دادهترین وزن هزار تن بیش 2.4، و استان خراسان رضوی با ترین تعدادبیش

  هزار تن بوده که این تعداد  2.3هزار الشه به وزن  182، مردادشده در ماه رابل مصرف بز و بزغاله ذبحهای الشهتعداد

زار الش ه ب ه وزن ه  45.8هزار تن بوده است. استان اصفهان ب ا  2.1هزار الشه به وزن  144 ،در ماه مشابه سا  ربل

 ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.تن، بیش 671

  هزار تن ب وده ک ه ای ن  21.4هزار الشه به وزن  99، مردادشده در ماه رابل مصرف گاو و گوساله ذبحهای الشهتعداد

ه زار الش ه ب ه  13.8هزار تن بوده است. استان تهران ب ا  14.4هزار الشه به وزن   69 ،تعداد در ماه مشابه سا  ربل

 ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.تن، بیش هزار 7.0وزن 

  تن بوده که ای ن  734الشه به وزن  1838، مردادشده در ماه گاومیش ذبحرابل مصرف گاومیش و بچههای الشهتعداد

ت ن،  167الشه به وزن  824تن بوده است. استان خوزستان با  133الشه به وزن  922 ،تعداد در ماه مشابه سا  ربل

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

  تن بوده که این تعداد در  296الشه به وزن  1509، مردادشده در ماه شتر ذبحرابل مصرف شتر و بچههای الشهتعداد

ترین بیشتن  63.8به وزن الشه  293با  اصفهانتن بوده است. استان  521الشه به وزن  2498 ،بلماه مشابه سا  ر

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

  کیل وگرم، گ او و گوس اله  14.85کیل وگرم، ب ز و بزغال ه  18.54، متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره مرداددر ماه

 کیلوگرم بوده است. 196.05شتر کیلوگرم، و شتر و بچه 199.09گاومیش کیلوگرم، گاومیش و بچه 215.33

 اف زایشدرص د  2.5در ح دود  7411 تی رنس بت ب ه  7411 مردادکشور در  یرسم یهاگوشت ررمز در کشتارگاه دیمقدار تول

 37دهنده افزایش ، نشان7411با ماه مشابه  7411 مردادکشور در رسمی های مقایسه عملکرد کشتارگاهداشته است. همچنین 

ب رای گوس فند و  7411نسبت به ماه مشابه س ا   7411 مرداددرصدی مقدار تولید گوشت ررمز است. مقدار تولید گوشت در 

و  ش،اف زای درص د 706گاومیش درصد، برای گاومیش و بچ ه 31درصد، برای گاو و گوساله  21درصد، برای بز و بزغاله  43بره 

 داشته است. کاهشدرصد  32شتر برای شتر و بچه
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 9911 متردادمتاه در  شتورک یهاشتتارااهکشده در قابل مصرف انواع دام ذبح هایالشهتغییرات تعداد  -9جدول 

 قبلسال  ماه مشابه نسبت به

 جمع شرح
 گوسفند 

 و بره

 بز 

 و بزغاله

 گاو 

 و گوساله

 ش ویگاوم

 گاومیشبچه

شتر و 

 شتربچه

  6.9  6.5 55 681 666 549  ... )هزار رأس(  7411 مردادهای رابل مصرف تعداد الشه

  1.9  9.5 65 644 464 686  ... )هزار رأس(  7411 مردادهای رابل مصرف تعداد الشه

 -49 666 46 16 41 68  ........................................................................... تغییر )درصد( 

 9911 متردادمتاه در  شتورک یهاشتتارااهکشتده در قابل مصرف انواع دام ذبح هایالشهتغییرات وزن  -2جدول 

 سال قبل ماه مشابه نسبت به

 جمع شرح
 گوسفند 

 و بره

 بز 

 و بزغاله

 گاو 

 و گوساله

 ش ویگاوم

 گاومیشبچه

شتر و 

 شتربچه

 9.69 9.64 16.4 1.4 61.6 64.6  ......... )هزار تن(  7411 مردادهای رابل مصرف وزن الشه

 9.91 9.68 64.4 1.6 5.6 16.6  ......... )هزار تن(  7411 مردادهای رابل مصرف وزن الشه

 -41 696 45 15 69  46  ............................................................................تغییر )درصد( 
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