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 کشور هایکشتارگاه طیور رکشتاآمارگیری  طرح نتایج خالصه

 ۱400 پاییز

 مقدمه

هم سعنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. با توجه به گوشت سفید به

شت  ضهانواع طیور زیاد گو شور، اطالع از مقدار تولید و عر سفید در ک شت  صرف گو صل کوتاه زمانی  آن از کل تولید و م در فوا

 1399مرکز آمار ایران در سال  ،با توجه به اهمیت موضوعها ضرورت دارد. گذاریها و سیاستریزیبرای برنامه فصلی(ماهانه یا )

 .داددر دستور کار قرار را های رسمی کشور کشتار طیور کشتارگاه اجرای طرح آمارگیری سنجیامکانمنظور ه بهمطالعات اولی

نتایج حاصل در قالب  که شداجرا  1399زمستان بار در  نخستینبرای  های رسمی کشورکشتار طیور کشتارگاه آمارگیری

توان برای محاسبه مصرف می ،طیورهای تخصصی بخش ریزیعالوه بر کمک به برنامه آمارها از این شود.ارائه می فصلی گزارش

، هاهای طیور و صررنایع تبدیلی آنریزی برای تأمین نیازهای واحدهای پرورش و فراوردهسرررانه گوشررت انواع طیور و نیز برنامه

 ی این واحدها، و واردات گوشت مرغ بهره برد.توسعه

با آمار ایران ز کرد و مریزان و پژوهشررگران قرار گیربرنامه و رانیگمیمورد اسررتفاده تصررم حاضررر،ه اطالعات کد اسررت یما

 بردارد. یمؤثرتر یهاگام ،ازیمورد نق و بهنگام یدق آمارهایه و ارائه یآنان در ته اتینظراز  یریگبهره

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

 شود.خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمیطیور شامل اطالعات مربوط به کشتار  هااین آمار آ( 

 است.ا شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غیر مجاز در شهرهارائه هایآمار (ب 

 .اندهای مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شدهکشتارگاه پ( 
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 1400 پاییز در طیورشتار کآمار 

 دهار شکشتقابل مصرف های وزن الشه اساس ، برپاییزفصل های کشور در در کشتارگاه قدار تولید گوشت انواع طیورم 

 ر تن بوده است.زاه 521

 که تعدادهزار تن بوده 677قطعه به وزن  میلیون 272، های کشرروروارد شررده به کشررتارگاهزنده  تعداد انواع طیور ، 

سیده و بهاز آن قطعه  میلیون 271.2 شتار ر شه میلیون 269 نیز از این تعداد خط ک صرف  قابل ال ضه م به بازار عر

 .است شده

  508.1 وزن به قطعه میلیون 1.362، پاییزفصل شده در ماکیان )مرغ و خروس( کشتار قابل مصرف های الشهتعداد 

ست. بوده  هزار تن ستان ا ستانا صلرا در این وزن تعداد و ترین یشب تن هزار 1.75 به وزن قطعه میلیون 82با  گل  ف

 .است به خود اختصاص داده

  شهتعداد صرف های ال شتار قابل م صل شده در بوقلمون ک ست. بودههزار تن  4.7به وزن  قطعههزار  734، پاییزف  ا

ستان صفهان ا صلوزن را در این ترین تعداد و بیش هزار تن 3.2قطعه به وزن هزار  225ا ب ا صاص داده  ف به خود اخت

 است.

  شهتعداد صرف های ال شتارقابل م صل ر شده د بلدرچین ک ست.وده تن ب 595.3به وزن  قطعه میلیون 8.2 ،پاییزف  ا

 .اندا در این فصل به خود اختصاص دادهوزن رتعداد و ترین تن بیش 281.5 به وزن قطعه میلیون 1.4با  استان یزد

 شتار های قابل مصرف تعداد الشه صل شده دشتر مرغ ک ست. تن ب 6.428قطعه به وزن  6167 ،پاییزر ف ستان وده ا ا

 اند.و وزن را در این فصل به خود اختصاص دادهترین تعداد بیشتن  154.6قطعه به وزن  3520با  اصفهان

 وده هزار تن ب 5.4 به وزن قطعهمیلیون  5.2 ،پاییزر فصل شده د های قابل مصرف سایر انواع طیور کشتارتعداد الشه

و وزن را در این فصرل به خود اختصراص  ترین تعدادیشب تن هزار 6.1به وزن  قطعههزار  976با  البرزاسرتان اسرت. 

 .اندداده

  شتارگاه 97.5در حدود صد از عرضه گوشت طیور در ک شور، مربوط به ماکیان )مرغ و خروس( بوده در سمی ک های ر

 رسد.درصد می 2.5است و سهم سایر انواع طیور فقط به 

  کیلوگرم 20.10 وقلمونبکیلوگرم،  31.9 ماکیان )مرغ و خروس( های قابل مصرف، متوسط وزن الشهپاییزفصل در ،

 کیلوگرم بوده است. 48.1 سایر انواع طیورو کیلوگرم  27.56شتر مرغ کیلوگرم،  21.0 بلدرچین
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 1400 پاییز فصلدر  های کشوردر کشتارگاه شده کشتار طیورمصرف انواع قابل  هایالشهتعداد  -1جدول 

 )هزار قطعه( 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 شتر مرغ بلدرچین بوقلمون

سایر انواع 

 طیور

  2465  8  2792  734  263101  269100  ....................  پاییز

  416  2  738  205  83427  84788  ...................................  مهر

  514  3  896  259  86016  87688  ..................................  آبان

  1535  3  1157  270  93658  96623  ....................................  آذر

 )تن( 1400 پاییز فصلدر  های کشورکشتارگاه رد شده کشتارطیور قابل مصرف انواع  هایالشهوزن  -2جدول 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 شتر مرغ بلدرچین بوقلمون

سایر انواع 

 طیور

  4544  429  595  7351  508143  521062  ....................  پاییز

  1031  185  151  2039  160303  163709  ..................................... مهر

  1114  122  187  2645  165460  169528  ..................................... آبان

  2399  122  257  2667  182380  187825  ..................................... آذر 
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  ماه اخیر 9کشور در  یهادر کشتارگاهگوشت طیور  عرضهماهانه  راتییتغروند  -1شکل 

 

 1400 پاییز کشور در سه ماه یهادر کشتارگاه ماکیان )مرغ و خروس(گوشت  عرضه راتییتغروند  -2شکل 
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 1400 پاییز کشور در سه ماه یهادر کشتارگاه بوقلمونگوشت  عرضه راتییتغروند  -3شکل 

 

 1400 پاییز کشور در سه ماه یهادر کشتارگاه بلدرچینگوشت  عرضه راتییتغروند  -4شکل 
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 1400 پاییز کشور در سه ماه یهادر کشتارگاه شتر مرغگوشت  عرضه راتییتغروند  -5شکل 

 

 1400 پاییز کشور در سه ماه یهادر کشتارگاه سایر طیورگوشت  عرضه راتییتغروند  -6شکل 


