
 

 کشور هایکشتارگاه طیور رکشتاآمارگیری  طرح نتایج خالصه

 ۱۳۹۹ زمستان

 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

 ۱۳۹۹مرکز 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  ۱۳۹۹بار در زمستان  نخستینبرای  های رسمی کشورطیور کشتارگاه کشتار آمارگیری

صی بخش ریزیعالوه بر کمک به برنامه آمارهااز این  شود.این گزارش ارائه می ص صرف می ،طیورهای تخ سبه م توان برای محا

، 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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 ۱۳۹۹ زمستان در طیورشتار کآمار 

 تار کشقابل مصرف های وزن الشه اساس ، برفصل زمستانهای کشور در در کشتارگاه مقدار تولید گوشت انواع طیور

 ر تن بوده است.زاه 472.7 دهش

 که تعدادهزار تن بوده 611.7قطعه به وزن  میلیون 248، های کشروروارد شرده به کشرتارگاهزنده  تعداد انواع طیور ، 

به بازار قابل مصرررف الشرره  قطعه میلیون 245 نیز از این تعداد به خط کشررتار رسرریده واز آن قطعه  میلیون 246.5

  .است عرضه شده

  461.6 وزن به قطعه میلیون 239، فصل زمستانشده 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 49.9 وزنبه  قطعه میلیون 25با  گل  ف

 .است اختصاص دادهبه خود 

  است. بودههزار تن  6.5به وزن  قطعههزار  07۱، فصل زمستانشده در بوقلمون کشتار قابل مصرف های الشهتعداد 

ستان صفهان ا صلوزن را در این ترین تعداد و بیش هزار تن 2.2قطعه به وزن هزار  263ا ب ا صاص داده  ف به خود اخت

 است.

  است.وده تن ب 4661.به وزن  قطعه میلیون 52. ،زمستانفصل ر شده د بلدرچین کشتارقابل مصرف های الشهتعداد 

ستان یزد ستان  ،ترین تعدادیشب قطعه میلیون 1.2با  ا صل به خود ترین وزن رتن بیش 255.1 با کرمانو ا ا در این ف

 .انددادهاختصاص 

 شه شتارتعداد ال سایر انواع طیور ک صرف  ستان،شده د های قابل م صل زم هزار تن  4.0 به وزن قطعه میلیون 2.5 ر ف

ترین وزن را در این تن بیش هزار 1.1با  مرکزیو اسررتان  ،ترین تعدادیشب قطعههزار  650با  قماسررتان وده اسررت. ب

 . اندفصل به خود اختصاص داده

  شتارگاه 97.6در حدود صد از عرضه گوشت طیور در ک شور، مربوط به ماکیان )مرغ و خروس( بوده در سمی ک های ر

 رسد.درصد می 2.4است و سهم سایر انواع طیور فقط به 

  ستاندر صل زم شهف سط وزن ال صرف، متو ، کیلوگرم 9.1 وقلمونبکیلوگرم،  1.9 ماکیان )مرغ و خروس( های قابل م

 بوده است. کیلوگرم 6.1 سایر انواع طیورو ، کیلوگرم 0.3 بلدرچین
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 ۱۳۹۹زمستان  فصلدر  های کشوردر کشتارگاه شده کشتار طیورمصرف انواع قابل  هایالشهتعداد  -۱جدول 

 )هزار قطعه( 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 2529 2548 710 238835 244624  ................... زمستان 

 294 689 191 73417 74592   ......................................... دی 

 860 718 215 73593 75386  .................................... بهمن  

 1375 1141 304 91825 94645  ................................... اسفند  

 )تن( ۱۳۹۹زمستان  فصلدر  های کشورکشتارگاه رد شده کشتارطیور قابل مصرف انواع  هایالشهوزن  -2جدول 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

 3951 661 6503 461631 472746  ................... زمستان 

 604 132 1776 147323 149834  ........................................ دی  

 1562 155 1999 142498 146214  .................................... بهمن  

 1785 374 2728 171810 176698  ................................... اسفند  



 

 

 ۱۳۹۹زمستان  کشور در سه ماه یهادر کشتارگاهگوشت انواع طیور  عرضه راتییتغروند  -۱شکل 
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