
 

 ورهای کشکشتارگاه طیورآمارگیری کشتار  طرح نتایجخالصه 
 ۱۴۰۰ اسفند

 مقدمه

سفید به شت  صرفی خانوارها دارد. با توجه به گو سبد م هم سعنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در 

در فواصتتل کوتاه زمانی  آن از کل تولید و مصتترگ گوشتتت ستتفید در کطتتور، اطدع از مقدار تولید و عر تتهانواع طیور زیاد گوشتتت 

 1399مرکز آمار ایران در سال  ،ها  رورت دارد. با توجه به اهمیت مو وعگذاریها و سیاستریزی)ماهانه یا فصلی( برای برنامه

 های رسمی کطور را در دستور کار قرار داد.کطتار طیور کطتارگاه سنجی اجرای طرح آمارگیریامکانمنظور مطالعات اولیه به

طتارگاه طتار طیور ک ستان آمارگیری ک ستین بار در زم طور برای نخ شد که 1399های رسمی ک صل در قالب  اجرا  نتایج حا

توان برای محاسبه مصرگ میهای تخصصی بخش طیور، ریزیهعدوه بر کمک به برنام آمارها شود. از اینارائه می ماهانهگزارش 

، هاهای طیور و صتتتنایع تبدیلی آنریزی برای تأمین نیازهای واحدهای پرورش و فراوردهستتترانه گوشتتتت انواع طیور و نیز برنامه

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

با آمار ایران ز کرد و مر یزان و پژوهطتتتگران قرار گیربرنامه و رانیگمیمورد استتتتفاده تصتتتم حا تتتر،ه اطدعات کد استتتت یام

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

 :مورد توجه قرار گیرند ،الزم است نکات زیر گزارشدر استفاده از آمارهای این 

 شود.خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمیطیور شامل اطدعات مربوط به کطتار  هااین آمار  آ( 

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

 .اندهای مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شدهکطتارگاه پ( 
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 1۴۰۰اسفند در طیورطتار کآمار 

 ه دهای قابل مصرگ کطتار ش، بر اساس وزن الشهاسفندماه های کطور در قدار تولید گوشت انواع طیور در کطتارگاهم

 ر تن بوده است.زاه 20۶.۹

 طتارگاه شده به ک طور، تعداد انواع طیور زنده وارد  و از این تعداد  هزار تن بوده 2۶۹میلیون قطعه به وزن  110.۶های ک

 .به بازار عر ه شده استهزار تن  20۶.۹به وزن  قابل مصرگ  الشه قطعهمیلیون  10۸.۹ حدود

 شه شده در تعداد ال طتار  صرگ ماکیان )مرغ و خروس( ک سفندماه های قابل م  ۴.200 وزن بهمیلیون قطعه  2.۵10، ا

استتتتان . استتتتبوده هزار تن  ۸.171 وزن بهمیلیون قطعه  ۸.۹1که این تعداد در ماه مطتتتابه ستتتال قبل،  بودههزار تن 

 است. به خود اختصاص داده ماهترین تعداد و وزن را در این یشب هزار تن 21میلیون قطعه به وزن  ۶.10با گلستان 

 که این تعداد  بودههزار تن  7.2هزار قطعه به وزن ۲9۰، اسفندماه شده در های قابل مصرگ بوقلمون کطتار تعداد الشه

هزار قطعه به وزن  1.۹۸ا اصتتفهان ب استتت. استتتان بودههزار تن  7.2هزار قطعه به وزن  3۰۴در ماه مطتتابه ستتال قبل، 

 به خود اختصاص داده است. ماهترین تعداد و وزن را در این تن بیش ۹3۵

 شه طتار تعداد ال صرگ بلدرچین ک سفندماه ر شده دهای قابل م که این تعداد وده تن ب 170قطعه به وزن  هزار ۸01 ،ا

تن  ۸۶قطعه به وزن  هزار 3۸۶استتتان یزد با استتت. وده تن ب 37۴قطعه به وزن میلیون  1.1در ماه مطتتابه ستتال قبل، 

 اند.به خود اختصاص داده ماهترین تعداد و وزن را در این بیش

 که وده هزار تن ب ۶.3قطعه به وزن میلیون  ۶.2، اسفندماه ر شده دهای قابل مصرگ سایر انواع طیور کطتار تعداد الشه

سال قبل،  طابه  ست. وده تن ب هزار ۸.1قطعه به وزن  میلیون ۴.1این تعداد در ماه م ستان البرز با ا هزار قطعه به  838ا

 اند.به خود اختصاص داده ماهترین تعداد و وزن را در این تن بیش هزار 1.3وزن 

  کیلوگرم 3۴.۹بوقلمون کیلوگرم،  ۹.1های قابل مصتتترگ ماکیان )مرغ و خروس( ، متوستتتز وزن الشتتتهاستتتفندماه در ،

 کیلوگرم بوده است. 37.1سایر انواع طیور و  کیلوگرم 12.0بلدرچین 

درصد   2.۵د در حدو (بهمنماه قبل )نسبت به  1۴۰۰ اسفند های رسمی کطور دردر کطتارگاه ت انواع طیورمقدار تولید گوش

ه هندد، نطان1399 سال با ماه مطابه 1۴۰۰ اسفند کطور دررسمی های مقایسه عملکرد کطتارگاهداشته است. همچنین افزایش 

نسبت به ماه مطابه سال  1۴۰۰ اسفنددر  طیور گوشت عر هاست. مقدار  انواع طیور درصدی مقدار تولید گوشت 17افزایش 

رصد د 1۰۲سایر انواع طیور و برای  کاهش درصد 55 بلدرچینبرای افزایش و  درصد 17ماکیان )خروس و مرغ( برای  1399

 داشته است.افزایش 
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نسبت و درصد تغییر آن  1۴۰۰ اسفندماه در  طورک یهاطتارگاهکشده در ذبح طیورقابل مصرگ انواع  هایالشهتعداد  -1جدول 

 (هزار قطعه) قبلسال  ماه مطابه به

 جمع شرح
 ماکیان

 و خروس( )مرغ
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 2622 801 290 105201 108914 1۴۰۰ اسفند

 1375 1141 304 91825 94645 1399 اسفند 

 ٪91 ٪-30 ٪-5 ٪15 ٪15 تغییر

 به بتنسو درصد تغییر آن  1۴۰۰اسفندماه در  طورک یهاطتارگاهکشده در ذبح طیورقابل مصرگ انواع  هایالشهوزن  -۲جدول 

 )ُتن( سال قبل ماه مطابه

 جمع شرح
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 3602 170 2734 200367 206873 1۴۰۰ اسفند

 1785 374 2728 171810 176697 1399 اسفند

 %102 ٪-55 0 %17 %17 تغییر
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و درصد تغییر آن نسبت  1۴۰۰ اسفنددر ماه  های کطورکطتارگاهشده در ذبح طیورقابل مصرگ انواع  هایالشهتعداد  -3جدول 

 (هزار قطعه) به ماه  قبل

 جمع شرح
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 2622 801 290 105201 108914 1۴۰۰ اسفند

 3096 1059 273 100408 104836 1۴۰۰ بهمن

 ٪-3/15 ٪-4/24 ٪2/6 ٪8/4 ٪9/3 تغییر

و درصد تغییر آن نسبت به  1۴۰۰ اسفنددر ماه  های کطورشده در کطتارگاهذبح طیورقابل مصرگ انواع  هایالشهوزن  -۴جدول 

 )ُتن( ماه قبل

 جمع شرح
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 3602 170 2734 200367 206873 1۴۰۰ اسفند

 4331 231 2591 189507 196660 1۴۰۰ بهمن

 ٪-8/16 ٪-4/26 ٪5/5 ٪7/5 ٪2/5 تغییر
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 ماه اخیر 1۲های کطور در در کطتارگاه طیورانواع روند تغییرات ماهانه عر ه گوشت  -1شکل 

 

 1۴۰۰و  1399 اسفندهای کطور در ماه در کطتارگاه شدهطتار ک طیورهای قابل مصرگ انواع مقایسه تعداد الشه -۲شکل 
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 1۴۰۰و  1399 اسفندهای کطور در ماه شده در کطتارگاهکطتار طیورهای قابل مصرگ انواع مقایسه وزن الشه -3شکل 


