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 گفتارشیپ

های الس راستا طیدر این را بیش از پیش افزایش داده است.  ویژه مواد پروتئینیبه روند رو به رشد جمعیت در دنیا نیاز به مواد غذایی

  سرعت افزایش یافته است.ی بهعنوان یک منبع پروتئینگوشت طیور بهمصرف  ،اخیر

ریزان مواجه که با استقبال برنامه 1398های کشور از ابتدای سال کشتارگاه  به دنبال انتشار ماهانه نتایج طرح آمارگیري کشتار دام

 های صنعتیمرغداریدرصد طیور پرورش یافته در  98بیش از  و از آنجا که در کشور طیور گوشتتولید و مصرف  باالیسهم شد، با توجه به 

دستور  های مذکور درگردآوری آمار تولید و عرضه گوشت طیور در کشتارگاه منظور، مطالعه بهشوندرسمی طیور کشتار میهای کشتارگاهدر 

 کار مرکز آمار ایران قرار گرفت. 

 1399کیلوگرم در سال  33به  1381کیلوگرم در سال  14دهد سرانه مصرف گوشت طیور در ایران از مطالعات انجام شده نشان می

 ، تغییر ذائقه و افزایش قیمت گوشت قرمز وهضم و جذبسهولت  باال، ارزش غذاییافزایش یافته است. از جمله دالیل اصلی این افزایش، 

های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع پس از تهیه فهرست نام و نشان این بد مصرفی خانوار در سالجایگزینی گوشت طیور در س

های طیور توسط سازمان مدیریت و افزارها، آمارگیری از کشتارگاهها و نرمواحدها با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و طراحی فرم

 رحله اجرا درآمد که نتایج آن تا پائیز سال جاری به صورت فصلی منتشر شد.به م 1399زمستان  ها ازریزی استانبرنامه

شده مورد استفاده امید است که اطالعات ارائه( است. 1400الی آذر  1399ماه )دی  12نشریه حاضر نتایج حاصل از اجرای 

 آماری   روزآمد  آنان در تهیه و ارائه اطالعات دقیق و  هایگیری از نظر ریزان و پژوهشگران قرار گیرد و این مرکز با بهرهگیران، برنامهتصمیم

 های مؤثرتری بردارد.گام ،مورد نیاز

  باشد.می یابیقابل دست www.amar.org.ir نشانیبه  آمار اطالعات این نشریه از طریق درگاه ملیکه شایان ذکر است 

 رانیز آمار اکمر  
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 مقدمه

 است  اقتصادی هایبخشترین از مهمش کشاورزی بخ
ً
در  ایو نقش برجسته استبا امنیت غذایی و سالمت جامعه در ارتباط  که مستقیما

 و ی، اجتماعیتوسعه اقتصاد یهااهداف محوری در برنامهیکی از ها دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، توسعه و استقالل کشور 

از منابع و امکانات و  یباشد که با استفاده مطلوب و اصولیتولیدات کشاورزی م یو کیف ، افزایش کّمیرانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

شود. برای نیل به این هدف، دسترسی به آمار دقیق و بهنگام، ضرورتی یپذیر مهای نوین تولید محصوالت، امکانشیوه یکارگیربه

 ناپذیر است. اجتناب

 نآاز مقدار تولید و عرضه  آگاهیگوشت مرغ و سایر طیور در کشور، تولید و مصرف  باالیبه سهم با عنایت به این موضوع و با توجه 

از این رو با اجرای طرح آمارگیری از   .نمودها ضرورت پیدا گذاریها و سیاستریزیماهانه( برای برنامهیا در فواصل کوتاه زمانی )فصلی 

های طیور اطالعات گرانبهایی در زمینه تعداد و وزن طیور زنده، تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع طیور در سطح استان گردآوری کشتارگاه

ی برای تأمین ریزمحاسبه مصرف سرانه گوشت انواع طیور و نیز برنامهنظیر  یهای تخصصریزیبرنامهتواند برای شده است که انتشار آن می

  .واردات  مورد استفاده قرار گیرد صادرات وو تنظیم بازار و  توسعه این واحدها مرتبط، نیازهای واحدهای پرورش طیور و صنایع تبدیلی
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 اربرانک یراهنما

 یآمار یهاات مورد توجه در جدولکن

توجه شود. متن  دقتبهها د به مندرجات آنیه باک ،ل شده استکیو متن جدول تش ،ها، ستون شرحاز عنوان، سرستون یآمارهر جدول 

 کسرستون و شرح( قابل در  و له مندرجات سه قسمت )عنوانیوسدهند و بهیل مکیرا تش یه اطالعات آمارکاست  یجدول شامل اعداد

ف و ی، تعارهاسیرنوید به زیست و باین یافکاطالعات متن  کدر  یبرا ،سه قسمتاین مطالب مندرج در  ،موارد ید. در برخنباشین مییو تب

 ن نشریه توجه شود.یحات ایتوض

 زمان آمار ،در عنوان جدول
ً
 کطور ا موضوع اعداد متن جدول بهیت یو ماه یمعموال

ّ
ها شود. ستون شرح و سرستونیح داده میتوض یل

 ند.کیمفهوم اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخص م ت ویماه ،قیطور دقبه
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 طرح یل  کمشخصات 

 طرحسابقه 

 ه است.شد اجراماهانه  صورتبه 1399سال  ماهدی  ازاین طرح آمارگیری 

 اهداف طرح

 ک( اهداف آ
ّ
 :یل

 کهدف 
ّ
در  ییات اجرایت عملینترل و هداکقات، ی، تحقیگذاراستی، سیزیربرنامه یبرا یو ارائه اطالعات ضرور یآورگرد ،ن طرحیا یل

 شور است.ک یرسم یهاشتارگاهکت کشتار طیور ینه فعالیزم

 :یلیب( اهداف تفص

  ؛به بازار شدهعرضهرسمی کشور و وزن انواع طیور  هایکشتارگاهتولید آمار مربوط به تعداد انواع طیور کشتار شده در 

 ؛یو اقتصاد یت اجتماعیوضع یهااز شاخص یکیعنوان مصرف سرانه گوشت انواع طیور به محاسبه 

 ؛اقالم آماری مرتبط با طیور از قبیل پر، سر، پا و اندرونه تأمین 

 یاقتصاد یهاحساب یآمار یازهاین نیتأم. 

 یرینوع آمارگ

 است. یشمارسر  ،ن طرحیا یریروش آمارگ

 یچارچوب آمار

 ،باشندیشور مک کیسازمان دامپزش یاز سو یمجوز رسم یه داراکو تعاونی  یخصوص و یفعال دولت های فعال و غیرشتارگاهک همهفهرست 

 دهد.یل مکین طرح را تشیا یچارچوب آمار
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 یجامعه آمار

 .است کشور یورط یرسم یهاشتارگاهک همه ، متشکل ازجامعه آماری این طرح

 یواحد آمار

 شور است.کطیور  یشتارگاه رسمکاحد و  یکطرح،  یواحد آمار

 یریزمان آمارگ

 اول تا دهم هر ماه برای ماه قبل است. ،ن طرحیا یریزمان آمارگ

 یزمان آمار

 سال است. یهااز ماه یک هر ،ن طرحیا یزمان آمار

 جیسطح انتشار نتا 

 است.ه شد ارائهفصلی  صورتبهشور و استان و کدر سطح  شدهیآورجمعآمار و اطالعات 
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 میف و مفاهیتعار 

 کشتارگاه

ها و طیوری که مصرف غذایی دارند، بر اساس قوانین و مقررات صادر شده از ای از عرصه و اعیان است که در آن، دامکشتارگاه، محوطه

 به دو شکل شوند. کشتارگاهسوی سازمان دامپزشکی کشور و تحت نظارت آن سازمان، کشتار می
ً
عتی صنعتی و غیر صنهای کشور عموما

 کنند.فعالیت می

شود که بر اساس ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی احداث شده و دارای پروانه بهداشتی به کشتارگاهی گفته می کشتارگاه صنعتی

 برداری از این سازمان است.بهره

اگر  کند.ث کشتارگاه صنعتی فعالیت میان احداشود که با اجازه سازمان دامپزشکی تا زمبه کشتارگاهی گفته می کشتارگاه غیر صنعتی

تحت نظارت  و هایی غیر از کشتارگاه )مثاًل در قصابی(شهری/ روستایی فاقد مکانی به نام کشتارگاه باشد و کشتار آن شهر/ روستا در محل

 .شوندنمیور عنوان آمار کشتارگاه منظها بهبازرس بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور انجام شود، آمار این محل

 طیور کشتار شده

 «شده طیور کشتار»شود، به هر یک از انواع طیور )ماکیان، بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ، و غیره( که برای مصرف غذایی انسان کشتار می

 گویند.می

 الشه

 د.شو( الشه گفته می… و جدا کردن سر و پاها و اندرونه )دل، جگر، سنگدان، روده و َپرکنیبه بدن طیور پس از انجام عملیات کشتار، 

 الشه قابل مصرف

 کنند:هرگاه در بازرسی بهداشتی پس از کشتار مشخص شود که شرایط زیر برقرار است، الشه را قابل مصرف تلقی می

 ،فرایند کشتار، طبق مقررات و ضوابط بهداشتی انجام گرفته باشد 

 گونه نشانه و آثار بیماری در الشه وجود نداشته باشد،هیچ 
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 خطر و مناسب برای مصرف انسانی باشد.اش کاماًل طبیعی، سالم، بیخوراکی 1الشه و آالیش 

 الشه غیر قابل مصرف )ضبط کامل(

ای را الشه غیر قابل مصرف الشهگویند و چنین به معدوم و خارج کردن کل الشه از مصرف خوراکی و غیر خوراکی انسان، ضبط کامل می

 نامند.می

 ضبط موضعی

 گویند.به خارج کردن یک یا چند بخش از یک الشه طیور کشتار شده از مصرف خوراکی و غیر خوراکی انسان، ضبط موضعی می

  

_________________________________________________________________________________________ 
، آال  ای ییتنهامشابه در الشه، به یمنضمات درون ری، معده، روده، شش و سادانسنگدان، چینهبه دل، جگر،  -1

ً
 .شودیالشه( گفته م می)ضما طیور شیجمعا
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 هاخالصه یافته

 هاطیور زنده وارد شده به کشتارگاهو وزن  تعداد

طیور زنده وارد شده به تعداد دهد که نشان می 1400آذر  تا 1399دی های در ماهکشور  هایکشتار طیور کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری

و وزن  تعدادروند تغییرات  است. بوده تن هزار 2۶32قطعه به وزن  ونمیلی 10۶۶ در مجموع این دوازده ماه، کشوررسمی  هایکشتارگاه

 شده است. ارائه 2و  1های ترتیب در شکلبه این دوره زمانی طیها در طیور زنده وارد شده به کشتارگاه

 

 1400تا آذر  1399دی  :های کشورقابل مصرف در کشتارگاه شدهکشتارطیور زنده و  تعدادروند تغییرات  –1شکل 
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 1400تا آذر  1399دی  :های کشوردر کشتارگاهشده قابل مصرف کشتارطیور زنده و  وزن روند تغییرات –2شکل 

 هاکشتارگاهدر شده کشتارتعداد و وزن طیور 

در  شدهکشتاردهد که تعداد طیور نشان می 1400آذر  تا 1399دی های در ماهکشور  هاینتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه

تعداد و وزن روند تغییرات  تن بوده است. هزار 2027قطعه به وزن  ونمیلی 10۵4 در مجموع این دوازده ماه، کشورمی سر های کشتارگاه

 شده است. ارائه 2و  1های ترتیب در شکلاین دوره زمانی به طیها در در کشتارگاه شدهکشتارطیور 

 ازشده خارج ف طیور درصد از کل وزن قابل مصر 98میلیون تن،  2دهد که ماکیان )مرغ و خروس( با نتایج این آمارگیری نشان می

 شامل بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و کبک می .اندها را به خود اختصاص دادهکشتارگاه
ً
هزار  43٫۶د با نباشسایر انواع طیور که عمدتا

 .(3)شکل  اندها را به خود اختصاص دادهکشتارگاه شده ازخارجدرصد از کل وزن قابل مصرف طیور  2تن، 

 
 وزن قابل مصرف طیور  –3شکل 

ّ
 1400تا آذر  1399دی  :های کشوردر کشتارگاه شدهکشتارسهم انواع طیور از کل



 ۱5 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج

 مرغ و خروس(ماکیان )

های قابل مصرف ماکیان کمترین تعداد الشهدهد نشان می 1400 تا آذر 1399های کشور دی آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه طرح نتایج

مربوط به ماه  هزار تن 142٫۵ه وزن ب شدهعرضههای قابل مصرف و کمترین مقدار الشه 1399مربوط به ماه دی  میلیون قطعه 73٫4با 

هزار تن مربوط به  182٫4قطعه به وزن  میلیون 93٫7با های قابل مصرف ماکیان الشهتعداد  ترینبیش بوده است. همچنین 1399بهمن 

 باشد.می 1400آذر ماه 

 

 1400تا آذر  1399های کشور: دی در کشتارگاه شدهکشتاررات وزن قابل مصرف ماکیان )مرغ و خروس( روند تغیی –4شکل 

 بوقلمون

و کمترین  1400فروردین  قطعه مربوط به ماه هزار 172٫8های قابل مصرف بوقلمون با کمترین تعداد الشه 1400 تا آذر 1399دی  در دوره

های تعداد الشه ترینبیش بوده است. همچنین 1400 مردادهزار تن مربوط به ماه  1٫۶2به وزن  شدهعرضههای قابل مصرف مقدار الشه

 .باشدمی 1399 اسفندهزار تن مربوط به ماه  2٫7قطعه به وزن  هزار 304٫4با  بوقلمونقابل مصرف 

 

 1400تا آذر  1399های کشور: دی در کشتارگاه شدهکشتارقابل مصرف بوقلمون  وزن روند تغییرات –۵شکل 

  



 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج ۱6

 بلدرچین

و  1400اردیبهشت  قطعه مربوط به ماه هزار ۶73٫2های قابل مصرف بلدرچین با کمترین تعداد الشه دهد کهنتایج این طرح نشان می

تعداد  ترینبیش . همچنینبوده است 1399دی تن مربوط به ماه  131٫9به وزن  شدهعرضههای قابل مصرف کمترین مقدار الشه

به وزن  شدهعرضههای قابل مصرف مقدار الشه ترینبیشو  1400قطعه مربوط به ماه آذر  میلیون 1٫2های قابل مصرف بلدرچین با الشه

 باشد.می 1399تن مربوط به ماه اسفند  374

 
 

 1400تا آذر  1399های کشور: دی در کشتارگاه شدهکشتارقابل مصرف بلدرچین  وزن روند تغییرات –۶شکل 

 سایر انواع طیور

و کمترین  1399دی  هزار قطعه مربوط به ماه 294٫4های قابل مصرف سایر طیور با کمترین تعداد الشه ،بر اساس نتایج حاصل از طرح

های قابل تعداد الشه ترینبیش بوده است. همچنین 1400مرداد تن مربوط به ماه  ۵98٫7به وزن  شدهعرضههای قابل مصرف مقدار الشه

 2۵21به وزن  شدهعرضههای قابل مصرف مقدار الشه ترینبیشو  1400میلیون قطعه مربوط به ماه اردیبهشت  1٫۶مصرف سایر طیور با 

 باشد.می 1400مربوط به ماه آذر  تن

 

 1400تا آذر  1399های کشور: دی در کشتارگاه شدهکشتارانواع طیور  سایرقابل مصرف  وزن روند تغییرات –7شکل 

  



 ۱7 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج

 

 های آماریجدول

 (قطعه)هزار  1400 آذر تا 1399 دی به تفکیک فصل: های کشورانواع طیور زنده وارد شده به کشتارگاهتعداد  –1جدول 

 جمع فصل
 ماکیان

 مرغ و خروس()
 سایر طیور بلدرچین بوقلمون

 244۶ 2۵۵۵ 71۵ 24190۶ 247۶22  .........................  1399زمستان 

 3474 210۵ ۵37 2۶7027 273143  .............................  1400بهار 

 132۵ 2398 ۵۶8 2۶8803 273094  .........................  1400تابستان 

 248۵ 2799 739 2۶۵8۶2 27188۶  ............................   1400پاییز 

 )هزار تن( 1400آذر  تا 1399دی  به تفکیک فصل: های کشوروزن انواع طیور زنده وارد شده به کشتارگاه –2جدول 

 جمع فصل
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر طیور بلدرچین بوقلمون

 ۵270 877 817۶ ۵97384 ۶1170۶  ........................  1399زمستان 

 ۶708 ۶00 ۶۶22 ۶۶4۶14 ۶78۵4۵  ............................  1400بهار 

 3778 ۶48 ۶۶41 ۶۵39۵۵ ۶۶۵022  ........................  1400تابستان 

 ۶42۶ 7۵9 9241 ۶۶0074 ۶7۶۵00  ...........................   1400پاییز 

  



 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج ۱8

 )هزار قطعه(  1400آذر  تا 1399دی  به تفکیک فصل: های کشورکشتارگاهدر  شدهکشتارانواع طیور قابل مصرف تعداد  –3جدول 

 جمع فصل
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر طیور بلدرچین بوقلمون

 2۵30 2۵48 711 23883۵ 244۶24  ........................  1399زمستان 

 34۵۵ 2102 ۵33 2۶3991 270081  .............................  1400بهار 

 1318 238۶ ۵۶2 2۶۶28۵ 270۵۵1  ........................  1400تابستان 

 2473 2792 734 2۶3101 2۶9099  ............................  1400پاییز 

 )هزار تن( 1400آذر  تا 1399دی  به تفکیک فصل: های کشورکشتارگاه در شدهکشتارانواع طیور قابل مصرف وزن  –4جدول 

 جمع فصل
 ماکیان

 )مرغ و خروس(
 سایر طیور بلدرچین بوقلمون

 39۵1 ۶۶1 ۶۵03 4۶1۶31 47274۶  ........................  1399زمستان 

 ۵017 4۵۶ ۵32۵ ۵11۵83 ۵22381  .............................  1400بهار 

 2924 499 ۵331 ۵01971 ۵1072۶  ........................  1400تابستان 

 4973 ۵9۵ 73۵1 ۵08143 ۵210۶2  ............................  1400پاییز 

  



 ۱۹ ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج

  قابل مصرف تعداد و وزن –۵جدول 
ّ

 1400آذر  تا 1399به تفکیک استان: دی  ی کشورهادر کشتارگاه شدهکشتارطیور  کل

 درصد وزن )کیلوگرم( درصد تعداد استان

 100٫00 202۶91۵740 100٫00 10۵43۵4۵19  ........................................ کل کشور 

 3٫47 7034۶704 3٫30 34804۶91 ........................................... آذربایجان شرقی 

 4٫32 87487922 4٫18 44111828 ............................................ آذربایجان غربی 

 2٫1۶ 43879940 2٫0۶ 21۶71241 ....................................................... اردبیل 

 ۶٫۶0 133789144 ۶٫13 ۶4۵88۵49 ..................................................... اصفهان 

 1٫4۵ 293879۶۶ 1٫32 138۶9۵41 ......................................................... البرز 

 0٫۶4 1288987۵ 0٫72 7۵8۵2۶3 ......................................................... ایالم 

 1٫18 23824209 1٫34 1409187۶ ....................................................... بوشهر 

 4٫8۶ 98۵7007۵ 4٫32 4۵۵90888 ........................................................ تهران 

 1٫21 2447۵۶34 1٫18 12433293 ...................................... چهارمحال و بختیاری 

 1٫79 3۶18۶877 2٫01 21209933 ............................................ خراسان جنوبی 

 7٫2۶ 14722۶۵07 7٫44 784۶237۶ ............................................. خراسان رضوی 

 1٫34 270۶17۵3 1٫2۵ 13180۵10 ............................................ خراسان شمالی 

 3٫۵4 71790۶8۵ 3٫94 41۵3۵230 ................................................... خوزستان 

 2٫22 44934۶۶4 2٫09 22034904 ....................................................... زنجان 

 2٫11 428۶302۵ 2٫03 2137990۶ ...................................................... سمنان 

 0٫19 39322۵0 0٫22 23۵۶31۵ ...................................... سیستان و بلوچستان 

 ۶٫31 1278۶41۶9 ۶٫74 7103۶484 ........................................................ فارس 

 2٫0۵ 41۵8۵991 2٫00 21119۵8۶ ....................................................... قزوین 

 1٫01 204072۵9 1٫02 10790928 ........................................................... قم 

 2٫17 4390۶931 1٫9۶ 20703097 .................................................... کردستان 

 2٫71 ۵4917348 3٫01 317۵410۵ ....................................................... کرمان 

 1٫7۶ 3۵۶00908 1٫9۵ 20۵40027 .................................................... کرمانشاه 

 0٫۵4 11030800 0٫۵7 ۶02۶1۵8 ...................................... احمد  کهگیلویه و بویر

 10٫۶3 21۵۵34029 10٫09 10۶403313 ..................................................... گلستان 

 9٫03 182949998 9٫28 978۶8۶۵0 ....................................................... گیالن 

 2٫7۶ ۵۵9۵0779 2٫۶3 277727۶1 ...................................................... لرستان 

 8٫29 1۶80۶2۶01 8٫48 89397223 ..................................................... مازندران 

 2٫۶0 ۵2۶۵0402 2٫34 24۶8090۵ ....................................................... مرکزی 

 1٫78 3۶137178 1٫91 2009۵193 .................................................... هرمزگان 

 2٫1۶ 437۵۵349 2٫0۶ 2172۵90۵ ...................................................... همدان 

 1٫87 379147۶8 2٫42 2۵۵33840 ........................................................... یزد 
  



 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج 2۰

 1400آذر  تا 1399ها به تفکیک استان: دی در کشتارگاه شدهکشتارماکیان )مرغ و خروس(  قابل مصرفتعداد و وزن  –۶جدول 

 درصد وزن )کیلوگرم( درصد تعداد استان

 100٫00 198332840۶ 100٫00 10322124۵۵  ........................................ کل کشور 

 3٫۵1 ۶9۵۵۶۵47 3٫34 3448۶۶79  ........................................... آذربایجان شرقی 

 4٫40 8728۵74۵ 4٫27 440۵713۵  ............................................ آذربایجان غربی 

 2٫18 43298924 2٫08 21492۶27  ...................................................... اردبیل 

 ۶٫22 1234۵0024 ۶٫07 ۶2۶7089۵  ..................................................... اصفهان 

 1٫31 2۵9۵4748 1٫12 11۵30390  ......................................................... البرز 

 0٫۶۵ 1288987۵ 0٫73 7۵8۵2۶3  ........................................................ ایالم 

 1٫20 23824209 1٫37 1409187۶  ....................................................... بوشهر 

 4٫۵4 901388۵2 4٫22 43۶0۶۶23  ....................................................... تهران 

 1٫23 2447۵۶34 1٫20 12433293  ..................................... چهارمحال و بختیاری 

 1٫81 3۵8۵878۶ 2٫02 208411۵3  ............................................ خراسان جنوبی 

 7٫27 144199797 7٫4۶ 77047141  ............................................. خراسان رضوی 

 1٫3۶ 270۵۶8۵4 1٫28 13180109  ............................................ خراسان شمالی 

 3٫۵9 71209304 3٫88 40011028  ................................................... خوزستان 

 2٫08 41293097 2٫09 21۵849۶8  ....................................................... زنجان 

 2٫1۶ 42740848 2٫07 213۵8914  ...................................................... سمنان 

 0٫19 3838072 0٫23 23۵۵841  ...................................... سیستان و بلوچستان 

 ۶٫41 127038۶۶3 ۶٫70 ۶913۶973  ....................................................... فارس 

 2٫02 40147007 2٫03 209۶420۶  ....................................................... قزوین 

 0٫88 17۵2۶48۶ 0٫91 934873۵  ........................................................... قم 

 2٫21 4390۶931 2٫01 20703097  ................................................... کردستان 

 2٫۶۵ ۵2۵02489 2٫90 2988908۵  ....................................................... کرمان 

 1٫80 3۵۶00908 1٫99 20۵40027  ................................................... کرمانشاه 

 0٫۵۶ 1102۶33۵ 0٫۵8 ۶02۶084  ..................................... احمد  کهگیلویه و بویر

 10٫87 21۵۵34029 10٫31 10۶403313  ..................................................... گلستان 

 9٫19 18219749۶ 9٫47 9779۶۶41  ....................................................... گیالن 

 2٫82 ۵۵9۵0779 2٫۶9 277727۶1  ..................................................... لرستان 

 8٫47 1۶80۶2۶01 8٫۶۶ 89397223  .................................................... مازندران 

 2٫۵۵ ۵0۵97279 2٫29 23۶83482  ...................................................... مرکزی 

 1٫82 3۶129398 1٫9۵ 2009۵090  .................................................... هرمزگان 

 2٫21 437348۶9 2٫10 2172424۵  ...................................................... همدان 

 1٫83 3۶301820 1٫98 20397۵۵8  .......................................................... یزد 

  



 2۱ ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج

 1400 تا آذر 1399به تفکیک استان: دی  ی کشورهادر کشتارگاه شدهکشتار بوقلمون قابل مصرفتعداد و وزن  –7جدول 

 درصد وزن )کیلوگرم( درصد تعداد استان

 100٫00 24۵104۶7 100٫00 2۵390۵۶  ........................................ کل کشور 

 0٫84 20۵3۵۵ 1٫03 2۶08۶  .......................................... آذربایجان شرقی 

 0٫00 0 0٫00 0  ........................................... آذربایجان غربی 

 0٫00 0 0٫00 0  ...................................................... اردبیل 

 33٫07 810۶۶۵9 33٫۵8 8۵2۶89  .................................................... اصفهان 

 0٫00 0 0٫00 0  ........................................................ البرز 

 0٫00 0 0٫00 0  ........................................................ ایالم 

 0٫00 0 0٫00 0  ...................................................... بوشهر 

 24٫4۶ ۵99۵70۶ 23٫47 ۵9۵94۵  ....................................................... تهران 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................... چهارمحال و بختیاری 

 0٫34 831۵7 0٫39 982۵  ............................................خراسان جنوبی 

 ۵٫3۵ 1311۶42 4٫89 124233  ............................................ خراسان رضوی 

 0٫02 4179 0٫02 392  ........................................... خراسان شمالی 

 1٫09 2۶74۵3 1٫22 3099۶  .................................................. خوزستان 

 14٫07 3449192 14٫9۵ 379484  ...................................................... زنجان 

 0٫28 ۶9821 0٫44 112۶0  ..................................................... سمنان 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................... سیستان و بلوچستان 

 0٫84 204818 0٫81 20۵۵8  ....................................................... فارس 

 ۵٫83 1428114 ۶٫11 1۵۵228  ...................................................... قزوین 

 2٫80 ۶8۶۵94 2٫08 ۵2873  .......................................................... قم 

 0٫00 0 0٫00 0  ................................................... کردستان 

 ۵٫43 13318۶4 ۵٫20 132131  ...................................................... کرمان 

 0٫00 0 0٫00 0  ................................................... کرمانشاه 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................... احمد  کهگیلویه و بویر

 0٫00 0 0٫00 0  .................................................... گلستان 

 3٫07 7۵2000 2٫84 72000  ...................................................... گیالن 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................................... لرستان 

 0٫00 0 0٫00 0  .................................................... مازندران 

 0٫00 0 0٫00 0  ...................................................... مرکزی 

 0٫00 0 0٫00 0  ................................................... هرمزگان 

 0٫08 20480 0٫07 1۶۶0  ..................................................... همدان 

 2٫42 ۵93433 2٫90 73۶9۶  .......................................................... یزد 

  



 ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج 22

 1400 تا آذر 1399به تفکیک استان: دی  ی کشورهادر کشتارگاه شدهکشتاربلدرچین  قابل مصرفتعداد و وزن  –8جدول 

 درصد وزن )کیلوگرم( درصد تعداد استان

 100٫00 22124۶۵ 100٫00 982727۵  ........................................ کل کشور 

 0٫00 97 0٫01 ۶00 ........................................... آذربایجان شرقی 

 0٫00 0 0٫00 0 ............................................ آذربایجان غربی 

 0٫00 0 0٫00 0 ....................................................... اردبیل 

 0٫00 0 0٫00 0 ..................................................... اصفهان 

 0٫00 0 0٫00 0 ......................................................... البرز 

 0٫00 0 0٫00 0 ......................................................... ایالم 

 0٫00 0 0٫00 0 ....................................................... بوشهر 

 0٫01 298 0٫02 1۵00 ........................................................ تهران 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................... چهارمحال و بختیاری 

 2٫72 ۶0071 2٫۵4 249293 ............................................ خراسان جنوبی 

 1٫19 2۶218 1٫22 120092 ............................................. خراسان رضوی 

 0٫00 0 0٫00 0 ............................................ خراسان شمالی 

 14٫01 309947 1۵٫19 1493129 ................................................... خوزستان 

 0٫02 41۶ 0٫03 297۵ ....................................................... زنجان 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................................... سمنان 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................... سیستان و بلوچستان 

 13٫41 29۶۶4۵ 1۵٫99 1۵71809 ....................................................... فارس 

 0٫00 0 0٫00 0 ....................................................... قزوین 

 0٫02 3۵9 0٫02 2070 ........................................................... قم 

 0٫00 0 0٫00 0 .................................................... کردستان 

 22٫۵7 4992۵4 13٫4۶ 1323228 ....................................................... کرمان 

 0٫00 0 0٫00 0 .................................................... کرمانشاه 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................... احمد  کهگیلویه و بویر

 0٫00 0 0٫00 0 ..................................................... گلستان 

 0٫00 0 0٫00 0 ....................................................... گیالن 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................................... لرستان 

 0٫00 0 0٫00 0 .....................................................مازندران 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................................... مرکزی 

 0٫00 0 0٫00 0 .................................................... هرمزگان 

 0٫00 0 0٫00 0 ...................................................... همدان 

 4۶٫0۶ 10191۶0 ۵1٫۵2 ۵0۶2۵79 ...........................................................یزد 

  



 2۳ ۱۴۰۰تا آذر  ۱۳۹۹دی  – های کشورکشتارگاه طیورکشتار  آمارگیری نتایج

 1400 آذرتا  1399به تفکیک استان: دی  ی کشورهادر کشتارگاه شدهکشتار طیور انواع سایر قابل مصرفتعداد و وزن  –9جدول 

 درصد وزن )کیلوگرم( درصد تعداد استان

 100٫0 1۶8۶4402 100٫00 977۵733  ........................................ کل کشور 

 3٫47 ۵8470۵ 2٫98 29132۶  .......................................... آذربایجان شرقی 

 1٫20 202177 0٫۵۶ ۵4۶93  ........................................... آذربایجان غربی 

 3٫4۵ ۵8101۶ 1٫83 178۶14  ...................................................... اردبیل 

 13٫24 22324۶1 10٫89 10۶49۶۵  .................................................... اصفهان 

 20٫3۶ 3433218 23٫93 23391۵1  ........................................................ البرز 

 0٫00 0 0٫00 0  ........................................................ ایالم 

 0٫00 0 0٫00 0  ...................................................... بوشهر 

 14٫44 243۵219 14٫19 138۶820  ....................................................... تهران 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................... چهارمحال و بختیاری 

 1٫10 1848۶3 1٫12 109۶۶2  ........................................... خراسان جنوبی 

 10٫01 1۶888۵0 11٫98 1170910  ............................................ خراسان رضوی 

 0٫00 720 0٫00 9  ........................................... خراسان شمالی 

 0٫02 3981 0٫00 77  .................................................. خوزستان 

 1٫14 1919۵9 0٫۶9 ۶7477  ...................................................... زنجان 

 0٫31 ۵23۵۶ 0٫10 9732  ..................................................... سمنان 

 0٫۵۶ 94178 0٫00 474  ..................................... سیستان و بلوچستان 

 1٫92 324043 3٫14 307144  .......................................................فارس 

 0٫0۶ 10870 0٫00 1۵2  ...................................................... قزوین 

 13٫01 2193820 14٫19 13872۵0  .......................................................... قم 

 0٫00 0 0٫00 0  ................................................... کردستان 

 3٫4۶ ۵83741 4٫19 409۶۶1  ...................................................... کرمان 

 0٫00 0 0٫00 0  ................................................... کرمانشاه 

 0٫03 44۶۵ 0٫00 74  ..................................... احمد  کهگیلویه و بویر

 0٫00 0 0٫00 0  .................................................... گلستان 

 0٫00 ۵02 0٫00 9  ...................................................... گیالن 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................................... لرستان 

 0٫00 0 0٫00 0  .................................................... مازندران 

 12٫17 20۵3123 10٫20 997423  ......................................................مرکزی 

 0٫0۵ 7780 0٫00 103  ................................................... هرمزگان 

 0٫00 0 0٫00 0  ..................................................... همدان 

 0٫00 3۵۵ 0٫00 7  .......................................................... یزد 

 


