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هاي نشريات مركز آمار ايراننشانه�

.آمار گردآوري نشده است-
0 0 .آمار در دسترس نيست0

.ذاتاً يا عمالً وجود ندارد×
.معني استر ممكن يا بيجمع و محاسبه غي××

.رقم كمتر از نصف واحد است
.نظركردن استناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم 

.رقم غير قطعي است*

.تخميني داردرقم جنبه**
.دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيستبه�

ا قبـل از هـ هـا و شـاخص  نسـبت محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقـام اسـت  اختالف در سرجمع
.سرراست كردن ارقام صورت گرفته است

//

 

 ايران
آمار

كز 
مر



پيشگفتار

هاي برنامه امـور دام، افـرايش كمـي و كيفـي     در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، يكي از اهداف و استراتژي
جـا  از آن. شـود پذير مـي هاي نوين امكانكارگيري روشبهباشد كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و بامحصوالت دامي كشور مي

شـناخت نحـوه فعاليـت و بـازدهي ايـن      منظور شود لذا بههاي صنعتي توليد مياي از شير و گوشت كشور توسط گاوداريكه سهم قابل مالحظه
، وجـود آمـار و اطالعـات بهنگـام امـري      بخـش ايـن  محصـوالت  و بهبودكيفيـت  وري توليـد، افـزايش بهـره   افـزايش  برايريزي برنامهو صنعت

.ناپذير استاجتناب
هـاي صـنعتي كشـور سرشـماري و     از گاوداري1373و 1369هاي ، مركز آمار ايران در سالفعاليتاين با توجه به اهميت آمار و اطالعات 

. اي آمـارگيري شـد و نتـايج آن انتشـار يافـت     هاي صنعتي به صورت طرح نمونهاز گاوداري1379و 1375هاي در سال. نتايج آن را منتشر كرد
مركز آمار ايران تهيـه و  در1381هاي صنعتي در سال سازي فهرست گاوداريهاي صنعتي، طرح بهنگامدليل قديمي شدن چارچوب گاوداريبه

اقـدام بـه   1381وب سـال  اسـتفاده از چـارچ  بـا ، وزارت جهـاد كشـاورزي   1383در سـال  . توسط وزارت جهاد كشاورزي به مرحله اجرا درآمـد 
1386هـاي صـنعتي در سـال    طـرح آمـارگيري از گـاوداري   ،پس از آن. هاي صنعتي نمود و نتايج آن منتشر شداي از گاوداريآمارگيري نمونه

هـدف  با1389-هاي صنعتي كشورگاوداريآمارگيري از طرح .اي اجرا شد و نتايج آن انتشار يافتتوسط مركز آمار ايران به صورت طرح نمونه
شماري به مرحله اجرا در آمد كـه گزيـده   به صورت تمامهاي صنعتي كشور گاوداريمهماطالعاتبرخي ثبت سازي فهرست چارچوبي و بهنگام

.گرددنتايج آن در قالب نشريه حاضر ارائه مي
اند اي داشتهراي اين طرح تالش و همكاري گستردهكه در اجي كشورهامركز آمار ايران از تمامي همكاران دفتر آمار و اطالعات استانداري

.كندقدرداني مي
گيري از نظرات آنـان  ريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اين مركز با بهرهگيران، برنامهاميد است كه اطالعات ارائه شده مورد استفاده تصميم

.برداردمؤثرتريهاي در تهيه و ارائه اطالعات آماري مورد نياز گام
قابـل  www.amar.org.irهاي آماري از طريق درگاه ملي ايران بـه آدرس شايان ذكر است اطالعات اين نشريه به همراه انبوهي از داده

.باشددسترسي مي

توفيقال…ن ام
عادل آذر

مركز آمار ايرانرئيس 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

7........................................................................................................................................................................................................................................................مقدمه
8.....................................................................................................................................................................................................................................كاربرانراهنماي

9..............................................................................................................................................................................................................................طرحكليمشخصات
11..................................................................................................................................................................................................................................اهيممفوتعاريف
13......................................................................................................................................................................................................................................هايافتهخالصه

18..............................................................................................................................................................................................................................هاي موضوعي نقشه

هاي آماريجدول
25.................................................................................................1389و1386،1388: استانوفعاليتوضعحسببرصنعتيهايگاوداريتعداد-1
26.......................................................................................................1388-1389: استانوفعاليتنوعحسببركشورصنعتيهايگاوداريتعداد-2
27..................................................................................................1389: استانوفعاليتوضعحسببركشورصنعتيهايگاوداريظرفيتوتعداد-3
28....................................................................................................1389: استانوفعاليتنوعحسببركشورصنعتيهايگاوداريظرفيتوتعداد-4
29......1389: استانوبوميوآميختهاصيل،نژادحسببرآمارگيريروزدرموجودگوسالهوگاوتعدادوفعالصنعتيهايگاوداريتعداد-5
31..................................................................1388و1389اولماههسه: استانحسببركشورفعالصنعتيهايگاوداريدرشيرتوليدمقدار- 6
32......................................................1388- 1389اولماههسه: استانحسببركشورصنعتيهايگاوداريدرشدهپروارگاووگوسالهتعداد-7

 

 ايران
آمار

كز 
مر



13897–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

مقدمه
هـاي  از گـاوداري ، طـرح آمـارگيري   هاي صنعتي كشوردام از آخرين وضعيت گاوداريريزان بخش منظور برآورده نمودن نيازهاي آماري برنامهبه

چـارچوب  سـازي  بهنگـام عـالوه بـر   در ايـن طـرح   . در آمـد استان كشـور بـه مرحلـه اجـرا    30در 1389سال يل تابستاناوادر صنعتي كشور
گـاو و گوسـاله   تعداد «، »ظرفيت گاوداري«، »وضعيت حقوقي«، »وضع و نوع فعاليت«اي در مورد اطالعات گستردههاي صنعتي كشور، گاوداري

»شاغالن«،»تعداد گوساله و گاو پروار شده«، »مقدار توليد شير«، »مساحت جايگاه نگهداري دام«، »تليسهتعداد «، »گله مولدتعداد «، »موجود
.آوري شدجمع»وضع استفاده از رايانه و اينترنت«و 

كار رفته در اين طرح آمارگيري اسـت كـه   هاي اجرايي بهاستفاده از اطالعات ارائه شده مستلزم آشنايي با مفاهيم، اصطالحات فني و روش
اي از نتايج طرح، مطالعه تعـاريف و  هاي سليقهمنظور جلوگيري از برداشتبه. مي متفاوت باشدهاي موجود در اذهان عموممكن است با برداشت

.شودكار رفته در اين طرح به كاربران محترم توصيه ميمفاهيم به
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري8

راهنماي كاربران

هاي آنروش آمارگيري و برخي ويژگي

.شودنهايي طرح محسوب ميكه واحد آماري اصلي واست »گاوداري صنعتي«واحد آماري اين طرح 

.انجام شدشماريتمامصورت اين طرح آمارگيري، به-
.آوري شديكي از مطلعين شاغل در گاوداري جمعو يا صاحب گاوداري اطالعات مورد نياز از طريق مصاحبه حضوري با -

هاي آمارينكات مورد توجه در جدول

متن جـدول  . ها به دقت توجه شودو متن جدول تشكيل شده است كه بايد به مندرجات آنها، ستون شرح هر جدول آماري از عنوان، سرستون
قابـل درك و تبيـين   ) ن و شـرح وعنـوان، سرسـت  (وسيله مندرجات سه قسـمت  دهند و بهشامل اعدادي است كه اطالعات آماري را تشكيل مي

تعـاريف و  ،هـا درك اطالعات متن كـافي نيسـت و بايـد بـه زيرنـويس     در برخي موارد مطالب مندرج در سه قسمت نام برده شده براي . باشدمي
.مور آمارگيري توجه شودأهاي راهنماي متوضيحات اين راهنما و يا صفحه

كلـي توضـيح داده   طـور بـه در عنوان جدول معموالً سطح جغرافيايي تحت پوشش، زمان آماري و ماهيت يا موضـوع اعـداد مـتن جـدول     
هـاي آمـاري   در جـدول . كنـد دقيق ماهيت و مفهوم اطالع مندرج در خانه محل تقاطع را مشخص ميطوربهها تونستون شرح و سرس. شودمي

.هاي داراي دام استفاده شده استبرداريبندي بهرهنتايج اين طرح از ستون شرح عموماً براي طبقه

نتشر است و اطالعات كامل در نشريه نتايج تفصيلي ماطالعات ارائه شده در نشريه حاضر در برگيرنده بخشي از اهداف تفصيلي طرح•
.خواهد شد

توضيح مهم

ترين علت ها، اصليكارشناسان مسؤل محترم طرح در استانكه بر اساس گزارشاتدر بررسي نتايج اين طرح توجه داشته باشيد �
.زود بازده به اين فعاليت بوده استهايهاي صنعتي در كشور، تخصيص بخش قابل توجهي از وام بنگاهافزايش تعداد گاوداري
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13899–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

طرحكليمشخصات

سابقه طرح

هاي صـنعتي كشـور سرشـماري و    از گاوداري1373و 1369هاي ، مركز آمار ايران در سالريزيبا توجه به اهميت آمار و اطالعات در امر برنامه
. اي آمارگيري شـد و نتـايج آن انتشـار يافـت    ه صورت طرح نمونههاي صنعتي باز گاوداري1379و 1375هاي در سال. نتايج آن را منتشر كرد

مركز آمار ايران تهيـه و  در1381هاي صنعتي در سال سازي فهرست گاوداريهاي صنعتي، طرح بهنگامدليل قديمي شدن چارچوب گاوداريبه
، وزارت جهـاد كشـاورزي اقـدام بـه     1381سـال  بـا اسـتفاده از چـارچوب    1383در سـال  . توسط وزارت جهاد كشاورزي به مرحله اجرا درآمـد 

توسط 1386هاي صنعتي در سال پس از آن طرح آمارگيري از گاوداري. هاي صنعتي نمود و نتايج آن منتشر شداي از گاوداريآمارگيري نمونه
.اي اجرا شد و نتايج آن انتشار يافتمركز آمار ايران به صورت طرح نمونه

ضرورت اجراي طرح

هاي برنامه امـور دام، افـرايش كمـي و كيفـي     ه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، يكي از اهداف و استراتژيدر برنام
جـا  از آن. شـود پذير مـي هاي نوين امكانكارگيري روشباشد كه با استفاده مطلوب و اصولي از منابع و امكانات و با بهمحصوالت دامي كشور مي

شـناخت نحـوه فعاليـت و بـازدهي ايـن      منظور شود لذا بههاي صنعتي توليد مياي از شير و گوشت كشور توسط گاوداريابل مالحظهكه سهم ق
بخـش، وجـود آمـار و اطالعـات بهنگـام امـري       ايـن  محصـوالت  كيفيـت  و بهبـود وري توليد، افـزايش بهـره  افزايش برايريزي برنامهو صنعت

:كننده نيازهاي ذيل خواهد بودمينأين طرح تاجراي ا. ناپذير استاجتناب

گيريهاي نمونهب براي انجام طرحتهيه چارچو)الف
ربطهاي تحقيقاتي ذيو سازمانهاي اجراييدستگاهتأمين نيازهاي آماري )ب

اهداف طرح

ف كلياهدا)الف

مورد نيـاز در رابطـه بـا    ضروري گردآوري آمار و اطالعات ن همچنيگيري وهاي نمونهتهيه چارچوب براي انجام طرح،هدف كلي از اجراي طرح
.باشدميبخشدر اين مناسبهاي ريزي و اتخاذ سياستبرنامهمنظوربهشور، هاي صنعتي كگاوداريفعاليت 

اهداف تفصيلي)ب

كشورهاي صنعتي گاوداريآدرس پستي و آدرس دفتر مركزي سازي تهيه و بهنگام- 
هاي صنعتي كشوريوضع فعاليت گاودار- 
هاي صنعتي كشوروضعيت حقوقي گاوداري- 
كشورهاي صنعتي گاوداريظرفيت و مساحت- 
هاي صنعتي كشورتعداد گاو و گوساله موجود در گاوداري- 
كشورهاي صنعتي توليد شير و تعداد دام پروارشده در گاوداريمقدار- 
هاي صنعتي كشورتعداد شاغالن گاوداري- 
هاي صنعتي كشوراستفاده از رايانه و اينترنت در گاوداريوضعيت- 
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري10

نوع آمارگيري

.ه استسرشماري انجام شدروشبهكشورهاي صنعتي از گاوداريطرح آمارگيري

جامعه آماري

.باشدمي1389در سال كشورهاي صنعتيگاوداريتماميشامل جامعه آماري طرح، 

واحد آماري

.است1389در سال اري صنعتيگاودواحد آماري طرح، يك 

چارچوب آماري

.استواقع در نقاط شهري و روستايي كشور هاي صنعتي گاوداريتماميچارچوب آماري اين طرح 

زمان آماري

.است1388و سال 1389، سه ماهه اول سال زمان آماري طرح بسته به مورد روز آمارگيري

زمان آمارگيري

.ستاروز كاري بوده 20به مدت 1389مرداد ماه سال 4تير الي 12، اجراي طرحزمان 

سطح ارائه اطالعات

.آوري شده در سطح استان ارائه شده استآمار و اطالعات جمع
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138911–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

تعاريف و مفاهيم

1گاوداري صنعتي

برنامـه  بهداشت دام طبقيك واحد توليدي دامپروري است كه در آن فعاليت پرورش گاو و گوساله از نظر محل و نحوه نگهداري، روش تغذيه و 
.شودو با رعايت اصول و موازين نوين و ويژه انجام مي

صنعتيروشبهواحد پرورش گاو شيري 

هاي نر نيز نگهداري معمول گوسالهطوربهها در اين گاوداري. شودتوليد شير پرورش داده ميمنظوربهيك گاوداري صنعتي است كه در آن گاو 
.شوندو پروار مي

ربنديپروا

.شود كه فعاليت اصلي آن پرورش دام پرواري استبه واحدي گفته مي

واحد پرواربندي گوساله

منظور افـزايش وزن و توليـد گوشـت، پـرورش داده     هاي نر جوان براي دوره مشخصي بهطور عمده گوسالهشود كه در آن بهبه واحدي گفته مي
.شوندمي

ظرفيت گاوداري

. سيسات و امكانات موجود گاوداري صنعتي قابـل نگهـداري اسـت   أاي است كه با توجه به تس گاو و گوسالهأ، تعداد رمنظور از ظرفيت گاوداري
.اين ظرفيت لزوماً با ظرفيت مندرج در پروانه گاوداري و تعداد دام موجود در گاوداري برابر نيست

گاو اصيل

.سويسنود نژادهاي هلشتاين، جرزي و برانامند ماننگاو نژاد خالص خارجي را اصطالحاً گاو اصيل مي

)دو رگ(گاو آميخته 

.شودحاصل مي) متفاوت يا مختلف(و يا تالقي دو نژاد خالص ) مادر(با گاوهاي بومي يا آميخته ) پدر(گاوي است كه از تالقي يك نژاد خالص 

گاو بومي

.هاي محيطي مقاوم شده استها و آلودگيزگار شده و در برابر بيماريشود كه طي ساليان متمادي با شرايط محيطي سابه گاو ايراني گفته مي

______________________________________________________________________________________________________

.است» گاوداري صنعتي«استفاده شده است، منظور » گاوداري«در اين راهنما هر جا از واژه �1
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري12

)گله مادر(گله مولد 

.باشندهاي ماده مولد شامل دام شيرده و دام خشك ميدام. اندبار زايمان كردهشود كه حداقل يكاي گفته ميهاي مادهبه دام

)ماده مولد شيرده(دام شيرده 

.كه زايمان كرده و در حال شيردهي استشوداي گفته ميبه دام ماده

)ماده مولد خشك(دام خشك 

اي كـه  هـاي مـاده  آن دسـته از دام . شود كه زايمان كرده و دوره شيردهي پس از آن زايمان را بـه اتمـام رسـانده اسـت    اي گفته ميبه دام ماده
.ندگيرها به هر دليل ديگر قطع شده باشد نيز در اين گروه قرار ميشيردهي آن

تليسه

.شودتر كه هنوز زايش نكرده باشد، تليسه گفته ميماهه يا بيش12به گوساله ماده 
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138913–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

هاخالصه يافته

هاي صنعتي كشورظرفيت گاوداريوتعداد

واحـد بـا  24659هـاي صـنعتي كشـور    ، تعداد كل گاوداري1389هاي صنعتي كشور در سال اساس نتايج حاصل از طرح آمارگيري گاوداريبر
رأس مربوط به فعاليت پـرورش گـاو شـيري و    1719798گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 15541از اين تعداد، . رأس است2747124ظرفيت 

19731جـاري،  در سـال . باشـد رأس مربوط به فعاليت پرواربنـدي گـاو و گوسـاله مـي    1027326گاوداري صنعتي با ظرفيت كل 9118تعداد 
.اندفعال بودهبقيه غيرهاي صنعتي، فعال وگاوداري
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري14

هاي صنعتي كشورهاي موجود در گاوداريتعداد گاو و گوساله، گاو مولد و تليسه

درصد گـاو  4/65رأس بوده است كه از اين تعداد 1294589هاي صنعتي كشور ، تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداري1389ماه سال در تير
.اندهاي بومي بودهو گوساله آميخته و بقيه گاو و گوسالهدرصد گاو4/27و گوساله اصيل، 

درصد گاو مولـد اصـيل،   7/80رأس بوده كه از اين تعداد 460383هاي صنعتي كشور در همين زمان، تعداد گاو مولد موجود در گاوداري
.انددرصد گاو مولد آميخته و بقيه گاو مولد بومي بوده8/18

درصـد تليسـه آميختـه و بقيـه     8/19درصد تليسه اصـيل،  6/79رأس بوده كه از اين تعداد 251421نعتي تعداد تليسه گاوداري هاي ص
.اندتليسه بومي بوده
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138915–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري16

هاي صنعتي كشورمقدار توليد شير و تعداد گاو و گوساله پروار شده در گاوداري

س بـوده  أهـزار ر 624هزار تن و تعداد گاو و گوساله پـروار شـده   4/3215هاي صنعتي كشور در گاوداري1388مقدار شير توليد شده در سال 
.است

هزار تن و تعداد گـاو و گوسـاله پـروار شـده در همـين      2/890ها در اين گاوداري1389همچنين مقدار شير توليد شده در سه ماهه اول 
.س بوده استأهزار ر317مدت، 

سأر-تنهاي صنعتي كشورشده در گاوداريمقدار شير توليد شده و تعداد گاو و گوساله پروار

گاو و گوساله پروار شدهشيرشرح

۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶..............................................................................................................1388سال 

۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰...............................................................................................................1389بهار 

هاي صنعتي كشوروضعيت حقوقي گاوداري

فردي يـا  (هاي صنعتي كشور متعلق به اشخاص حقيقي درصد از گاوداري9/92در روز آمارگيري، كه دهدحاصل از اجراي طرح نشان مينتايج 
هـاي دولتـي و بقيـه    درصد متعلق بـه شـركت  2/0هاي تعاوني، درصد متعلق به شركت3هاي خصوصي، رصد متعلق به شركتد5/3، )شريكي

.استبوده…ها وهاي دولتي، دانشگاهمتعلق به ساير نهادها، سازمان
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138917–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

هاي صنعتيتعداد شاغالن گاوداري

با مزد و حقوق و بقيـه بـدون   نفر 34635از اين تعدادكهاستنفر بوده66230، 1388هاي صنعتي كشور در سال تعداد كل شاغالن گاوداري
.اندمزد و حقوق بوده
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري18
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138919–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري20
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138921–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري
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1389–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري22
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آماريهايجدول
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138925–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

1389و 1388، 1386: هاي صنعتي بر حسب وضع فعاليت و استانتعداد گاوداري- 1

استان

138613881389

فعالغيرفعالفعالغيرفعالفعالغيرفعال

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۴۲۶۷۱۴۲۶۷۱۴۲۶۷۱۴۲۶۷۷۶۷۶۷۶۷۶۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۴۵۴۸۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹۴۴۸۱۹۴۴۸۱۹۴۴۸۱۹۴۴۸۸۰۸۰۸۰۸۰۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸۲۴۹۸۲۲۲۲۲۰۰۰۰۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۸۰۸۰۸۰۸۰۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۲۰۲۰۲۰۲۰..............كل كشور 

۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۸۲۸۲۸۲۸۲۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۸۱۸۱۸۱۸۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۶۹۶۹۶۹۶۹۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۳۱۳۱۳۱۳۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۶۹۶۹۶۹۶۹۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۳۱۳۱۳۱۳۱.................آذربايجان شرقي 
۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۶۶۶۶۶۶۶۶۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۳۴۳۴۳۴۳۴۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۷۲۷۲۷۲۷۲۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۲۸۲۸۲۸۲۸۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۷۴۷۴۷۴۷۴۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۲۶۲۶۲۶۲۶...................آذربايجان غربي 

۶۶۶۶۶۶۶۶۳۵۳۵۳۵۳۵۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۶۵۶۵۶۵۶۵۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۵۸۵۸۵۸۵۸۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۴۲۴۲۴۲۴۲۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۵۲۵۲۵۲۵۲۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۴۸۴۸۴۸۴۸...................................اردبيل 
۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۸۳۸۳۸۳۸۳۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۱۷۱۷۱۷۱۷۲۳۸۹۲۳۸۹۲۳۸۹۲۳۸۹۸۷۸۷۸۷۸۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۳۶۷۱۳۱۳۱۳۱۳۲۴۰۴۲۴۰۴۲۴۰۴۲۴۰۴۸۷۸۷۸۷۸۷۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۱۳۱۳۱۳۱۳..................................اصفهان 

۳۸۳۸۳۸۳۸۴۲۴۲۴۲۴۲۵۳۵۳۵۳۵۳۵۸۵۸۵۸۵۸۷۴۷۴۷۴۷۴۹۳۹۳۹۳۹۳۶۶۶۶۸۸۸۸۶۷۶۷۶۷۶۷۸۴۸۴۸۴۸۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱۶۱۶۱۶۱۶.......................................ايالم 
۹۸۹۸۹۸۹۸۶۶۶۶۶۶۶۶۵۱۵۱۵۱۵۱۳۴۳۴۳۴۳۴۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۵۹۵۹۵۹۵۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۴۱۴۱۴۱۴۱۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۵۹۵۹۵۹۵۹۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۴۱۴۱۴۱۴۱....................................بوشهر 
۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۲۶۲۸۸۰۸۰۸۰۸۰۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۲۰۲۰۲۰۲۰۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۷۵۷۵۷۵۷۵۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱۱۰۹۱۲۵۲۵۲۵۲۵۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۷۴۷۴۷۴۷۴۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۲۶۲۶۲۶۲۶.....................................تهران 

۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۷۸۷۸۷۸۷۸۴۰۴۰۴۰۴۰۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۸۱۸۱۸۱۸۱۷۵۷۵۷۵۷۵۱۹۱۹۱۹۱۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۸۴۸۴۸۴۸۴۶۸۶۸۶۸۶۸۱۶۱۶۱۶۱۶........چهارمحال و بختياري 
۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۷۰۷۰۷۰۷۰۷۵۷۵۷۵۷۵۳۰۳۰۳۰۳۰۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۸۵۸۵۸۵۸۵۴۹۴۹۴۹۴۹۱۵۱۵۱۵۱۵۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۸۳۸۳۸۳۸۳۵۷۵۷۵۷۵۷۱۷۱۷۱۷۱۷...................جنوبي انسارخ
۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳۸۲۸۲۸۲۸۲۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۱۸۱۸۱۸۱۸۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۸۹۸۹۸۹۸۹۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۱۱۱۱۱۱۱۱۲۳۸۰۲۳۸۰۲۳۸۰۲۳۸۰۹۱۹۱۹۱۹۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۹۹۹۹....................رضوي انسارخ
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۷۱۷۱۷۱۷۱۵۹۵۹۵۹۵۹۲۹۲۹۲۹۲۹۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۹۳۹۳۹۳۹۳۱۶۱۶۱۶۱۶۷۷۷۷۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۹۶۹۶۹۶۹۶۹۹۹۹۴۴۴۴...................شماليانسارخ

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۴۹۴۹۴۹۴۹۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۵۱۵۱۵۱۵۱۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۶۰۶۰۶۰۶۰۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۴۰۴۰۴۰۴۰۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۵۹۵۹۵۹۵۹۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۴۱۴۱۴۱۴۱..............................خوزستان 
۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۵۵۵۵۵۵۵۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۷۳۷۳۷۳۷۳۵۲۵۲۵۲۵۲۲۷۲۷۲۷۲۷۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۷۰۷۰۷۰۷۰۵۸۵۸۵۸۵۸۳۰۳۰۳۰۳۰....................................زنجان 

۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۷۲۷۲۷۲۷۲۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۲۸۲۸۲۸۲۸۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۸۱۸۱۸۱۸۱۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۱۹۱۹۱۹۱۹۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۸۰۸۰۸۰۸۰۲۲۲۲۴۵۴۵۴۵۴۵۲۰۲۰۲۰۲۰...................................سمنان 
۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۸۰۸۰۸۰۸۰۷۷۷۷۷۷۷۷۲۰۲۰۲۰۲۰۷۴۷۴۷۴۷۴۹۳۹۳۹۳۹۳۶۶۶۶۸۸۸۸۷۸۷۸۷۸۷۸۹۴۹۴۹۴۹۴۵۵۵۵۶۶۶۶.........سيستان و بلوچستان 

۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۲۷۲۷۲۷۲۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷۲۸۲۸۲۸۲۸۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۸۱۸۱۸۱۸۱۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۸۱۸۱۸۱۸۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۱۹۱۹۱۹۱۹.....................................فارس 
۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۷۰۷۰۷۰۲۳۲۳۲۳۲۳۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۸۴۸۴۸۴۸۴۸۰۸۰۸۰۸۰۱۶۱۶۱۶۱۶۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۸۸۸۸۸۸۸۸۶۱۶۱۶۱۶۱۱۲۱۲۱۲۱۲....................................قزوين 

۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۸۵۸۵۸۵۸۵۷۱۷۱۷۱۷۱۱۵۱۵۱۵۱۵۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۷۵۷۵۷۵۷۵۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۲۵۲۵۲۵۲۵۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۷۸۷۸۷۸۷۸۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۲۲۲۲۲۲۲۲...........................................قم 
۵۰۵۰۵۰۵۰۵۳۵۳۵۳۵۳۴۵۴۵۴۵۴۵۴۷۴۷۴۷۴۷۹۶۹۶۹۶۹۶۶۷۶۷۶۷۶۷۴۷۴۷۴۷۴۷۳۳۳۳۳۳۳۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................كردستان 

۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۹۳۹۳۹۳۹۳۲۳۲۳۲۳۲۳۷۷۷۷۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۸۸۸۸۸۸۸۸۸۵۸۵۸۵۸۵۱۲۱۲۱۲۱۲۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۸۸۸۸۸۸۸۸۸۹۸۹۸۹۸۹۱۲۱۲۱۲۱۲....................................رمان ك
۶۸۶۸۶۸۶۸۴۸۴۸۴۸۴۸۷۴۷۴۷۴۷۴۵۲۵۲۵۲۵۲۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۶۴۶۴۶۴۶۴۶۲۶۲۶۲۶۲۳۶۳۶۳۶۳۶۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۶۴۶۴۶۴۶۴۶۲۶۲۶۲۶۲۳۶۳۶۳۶۳۶...............................كرمانشاه 

۴۹۴۹۴۹۴۹۶۰۶۰۶۰۶۰۳۲۳۲۳۲۳۲۴۰۴۰۴۰۴۰۵۹۵۹۵۹۵۹۴۳۴۳۴۳۴۳۷۸۷۸۷۸۷۸۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۴۲۴۲۴۲۴۲۸۰۸۰۸۰۸۰۵۸۵۸۵۸۵۸.........كهگيلويه و بويراحمد 
۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۸۳۸۳۸۳۸۳۴۷۴۷۴۷۴۷۱۷۱۷۱۷۱۷۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۸۵۸۵۸۵۸۵۶۳۶۳۶۳۶۳۱۵۱۵۱۵۱۵۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۸۵۸۵۸۵۸۵۶۵۶۵۶۵۶۵۱۵۱۵۱۵۱۵.................................گلستان 

۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۶۰۶۰۶۰۶۰۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۴۰۴۰۴۰۴۰۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۷۶۷۶۷۶۷۶۵۰۵۰۵۰۵۰۲۴۲۴۲۴۲۴۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۷۳۷۳۷۳۷۳۵۷۵۷۵۷۵۷۲۷۲۷۲۷۲۷....................................گيالن 
۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۷۴۷۴۷۴۷۴۵۰۵۰۵۰۵۰۲۶۲۶۲۶۲۶۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۷۳۷۳۷۳۷۳۷۸۷۸۷۸۷۸۲۷۲۷۲۷۲۷۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۷۶۷۶۷۶۷۶۶۹۶۹۶۹۶۹۲۴۲۴۲۴۲۴..................................تان لرس

۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۶۸۶۸۶۸۶۸۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۳۲۳۲۳۲۳۲۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۸۹۸۹۸۹۸۹۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۸۸۸۸۸۸۸۸۴۵۴۵۴۵۴۵۱۲۱۲۱۲۱۲................................مازندران 
۸۳۶۸۳۶۸۳۶۸۳۶۷۲۷۲۷۲۷۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۲۸۲۸۲۸۲۸۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶۴۸۰۸۰۸۰۸۰۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۲۰۲۰۲۰۲۰۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۸۳۸۳۸۳۸۳۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۱۷۱۷۱۷۱۷..................................مركزي 

۱۷۱۷۱۷۱۷۴۳۴۳۴۳۴۳۲۳۲۳۲۳۲۳۵۸۵۸۵۸۵۸۵۳۵۳۵۳۵۳۴۶۴۶۴۶۴۶۶۱۶۱۶۱۶۱۵۴۵۴۵۴۵۴۵۱۵۱۵۱۵۱۴۵۴۵۴۵۴۵۶۳۶۳۶۳۶۳۵۵۵۵۵۵۵۵...............................هرمزگان 
۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۵۶۵۶۵۶۵۶۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۴۴۴۴۴۴۴۴۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۶۵۶۵۶۵۶۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۳۵۳۵۳۵۳۵۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۶۲۶۲۶۲۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۳۸۳۸۳۸۳۸...................................همدان 

۷۷۷۷۴۱۴۱۴۱۴۱۷۹۷۹۷۹۷۹۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۲۱۲۱۲۱۲۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۸۸۸۸۸۸۸۸۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۸۸۸۸۸۸۸۸۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۲۱۲۱۲۱۲.........................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1389–شورهاي صنعتي كچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري26

1388- 1389: هاي صنعتي كشور بر حسب نوع فعاليت و استانتعداد گاوداري-2

استان

13881389

پرواربنديپرورش گاو شيريپرواربنديپرورش گاو شيري

۱۵۳۶۸۱۵۳۶۸۱۵۳۶۸۱۵۳۶۸۹۰۶۲۹۰۶۲۹۰۶۲۹۰۶۲۱۵۵۴۱۱۵۵۴۱۱۵۵۴۱۱۵۵۴۱۹۱۱۸۹۱۱۸۹۱۱۸۹۱۱۸................................كل كشور 

۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵......................................آذربايجان شرقي 
۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲........................................ايجان غربي آذرب

۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱........................................................اردبيل 
۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵۸۲۲۵۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۱۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶.......................................................اصفهان 

۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۰۴۱۴۱۴۱۴۱۳۹۳۹۳۹۳۹............................................................ايالم 
۲۵۲۵۲۵۲۵۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۲۶۲۶۲۶۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲.........................................................بوشهر 
۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵..........................................................تهران 

۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۴۱۴۱۴۱۴۱۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۴۰۴۰۴۰۴۰.............................چهارمحال و بختياري 
۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۷۸۷۸۷۸۷۸۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۸۳۸۳۸۳۸۳........................................جنوبي انسارخ
۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۳۸۴۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰.........................................رضوي انسارخ
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۶۶۶۶۶۶۶۶۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۶۹۶۹۶۹۶۹........................................شماليانسارخ

۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳...................................................خوزستان 
۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۶۷۶۷۶۷۶۷۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۷۰۷۰۷۰۷۰.........................................................زنجان 

۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲........................................................سمنان 
۱۸۱۸۱۸۱۸۶۲۶۲۶۲۶۲۱۸۱۸۱۸۱۸۶۵۶۵۶۵۶۵..............................سيستان و بلوچستان 

۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۱۲۸۳۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۱۳۱۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶..........................................................فارس 
۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳.........................................................قزوين 

۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲................................................................قم 
۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۴۲۴۲۴۲۴۲۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۴۲۴۲۴۲۴۲....................................................كردستان 

۵۴۷۵۴۷۵۴۷۵۴۷۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶.........................................................كرمان 
۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۴۰۴۰۴۰۴۰۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۳۸۳۸۳۸۳۸....................................................كرمانشاه 

۶۳۶۳۶۳۶۳۷۴۷۴۷۴۷۴۶۳۶۳۶۳۶۳۷۴۷۴۷۴۷۴..............................كهگيلويه و بويراحمد 
۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۲۸۲۸۲۸۲۸۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹۲۹۲۹۲۹۲۹......................................................گلستان 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۷۰۷۰۷۰۷۰۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۶۹۶۹۶۹۶۹.........................................................گيالن 
۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵.......................................................لرستان 

۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۸۱۸۱۸۱۸۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۷۸۷۸۷۸۷۸.....................................................مازندران 
۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵.......................................................مركزي 

۵۶۵۶۵۶۵۶۵۸۵۸۵۸۵۸۵۶۵۶۵۶۵۶۵۸۵۸۵۸۵۸....................................................هرمزگان 
۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵........................................................همدان 

۱۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶۱۳۳۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۱۱۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶..............................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138927–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

رأس1389: هاي صنعتي كشور بر حسب وضع فعاليت و استانتعداد و ظرفيت گاوداري- 3

استان

غير فعالفعالجمع

ظرفيت كلتعداد گاوداريظرفيت كلتعداد گاوداريظرفيت كلتعداد گاوداري

۲۴۶۵۹۲۴۶۵۹۲۴۶۵۹۲۴۶۵۹۲۷۴۷۱۲۴۲۷۴۷۱۲۴۲۷۴۷۱۲۴۲۷۴۷۱۲۴۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۱۹۷۳۱۲۲۷۶۵۵۰۲۲۷۶۵۵۰۲۲۷۶۵۵۰۲۲۷۶۵۵۰۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۹۲۸۴۷۰۵۷۴۴۷۰۵۷۴۴۷۰۵۷۴۴۷۰۵۷۴.....................كل كشور 

۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۸۸۸۸۴۴۸۲۴۴۸۲۴۴۸۲۴۴۸۲۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۶۰۴۹۵۶۰۴۹۵۶۰۴۹۵۶۰۴۹۵۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۳۹۸۷۲۳۹۸۷۲۳۹۸۷۲۳۹۸۷.........................آذربايجان شرقي 
۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۵۷۰۶۶۵۷۰۶۶۵۷۰۶۶۵۷۰۶۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۹۷۵۲۴۹۷۵۲۴۹۷۵۲۴۹۷۵۲۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۵۹۵۴۱۵۹۵۴۱۵۹۵۴۱۵۹۵۴...........................آذربايجان غربي 

۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۴۱۰۱۲۴۱۰۱۲۴۱۰۱۲۴۱۰۱۲۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۲۶۰۷۷۲۶۰۷۷۲۶۰۷۷۲۶۰۷۷...........................................اردبيل 
۲۷۶۷۲۷۶۷۲۷۶۷۲۷۶۷۳۲۲۰۶۳۳۲۲۰۶۳۳۲۲۰۶۳۳۲۲۰۶۳۲۴۰۴۲۴۰۴۲۴۰۴۲۴۰۴۲۹۹۶۵۶۲۹۹۶۵۶۲۹۹۶۵۶۲۹۹۶۵۶۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۲۲۴۰۷۲۲۴۰۷۲۲۴۰۷۲۲۴۰۷..........................................اصفهان 

۸۰۸۰۸۰۸۰۸۶۹۰۸۶۹۰۸۶۹۰۸۶۹۰۶۷۶۷۶۷۶۷۷۰۳۰۷۰۳۰۷۰۳۰۷۰۳۰۱۳۱۳۱۳۱۳۱۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰۱۶۶۰...............................................ايالم 
۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۳۲۹۰۵۳۲۹۰۵۳۲۹۰۵۳۲۹۰۵۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۲۱۰۹۵۲۱۰۹۵۲۱۰۹۵۲۱۰۹۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۰۱۱۸۱۰۱۱۸۱۰۱۱۸۱۰............................................بوشهر 
۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۷۳۷۰۴۰۷۳۷۰۴۰۷۳۷۰۴۰۷۳۷۰۴۰۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۳۲۸۷۶۶۶۶۰۱۹۱۹۰۱۹۱۹۰۱۹۱۹۰۱۹۱۹۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۱۵۶۱۳۵۱۲۱۱۳۵۱۲۱۱۳۵۱۲۱۱۳۵۱۲۱.............................................تهران 
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1389: و استاننوع فعاليتبر حسب كشور هاي صنعتي گاوداريو ظرفيتتعداد- 4

استان

پرواربنديپرورش گاو شيريجمع
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: در روز آمارگيري بر حسب نژاد اصيل، آميخته و بومي و اسـتان موجودتعداد گاو و گوساله صنعتي فعال وهايتعداد گاوداري-5
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۵۱۵۱۵۱۵۱۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۱۷۵۲۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱.......................................................................هرمزگان 
۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۱۷۸۳۵۱۷۸۳۵۱۷۸۳۵۱۷۸۳۵۱۳۲۵۰۱۳۲۵۰۱۳۲۵۰۱۳۲۵۰۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۷۲۷۲۷۲۷۲...........................................................................همدان 
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1389–شورهاي صنعتي كچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري30

: نژاد اصيل، آميخته و بومي و اسـتان در روز آمارگيري بر حسب موجودتعداد گاو و گوساله صنعتي فعال وهايتعداد گاوداري-5
)دنباله(1389

استان

تليسهگله مولد

اصيلجمع
آميخته

)دورگ(
اصيلجمعبومي

آميخته
)دورگ(

بومي

۴۶۰۳۸۳۴۶۰۳۸۳۴۶۰۳۸۳۴۶۰۳۸۳۳۷۱۵۸۵۳۷۱۵۸۵۳۷۱۵۸۵۳۷۱۵۸۵۸۶۳۲۹۸۶۳۲۹۸۶۳۲۹۸۶۳۲۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۵۱۴۲۱۲۵۱۴۲۱۲۵۱۴۲۱۲۵۱۴۲۱۲۰۰۱۸۴۲۰۰۱۸۴۲۰۰۱۸۴۲۰۰۱۸۴۴۹۶۸۶۴۹۶۸۶۴۹۶۸۶۴۹۶۸۶۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱۱۵۵۱.......................................كل كشور 

۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲۳۸۶۲۳۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۱۱۴۷۴۳۴۳۴۳۴۳۵۸۶۳۵۸۶۳۵۸۶۳۵۸۶۳۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵۵۰۳۵۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۴۶۴۶۴۶۴۶...............................................آذربايجان شرقي 
۷۰۰۷۷۰۰۷۷۰۰۷۷۰۰۷۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۶۶۸۸۶۶۸۸۶۶۸۸۶۶۸۸۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۴۰۸۲۴۰۸۲۴۰۸۲۴۰۸۲۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۳۹۱۶۵۰۵۰۵۰۵۰.................................................آذربايجان غربي

۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۶۱۵۵۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲۵۳۵۳۵۳۵۳۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۳۵۳۱۲۵۶۷۲۵۶۷۲۵۶۷۲۵۶۷۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲.................................................................اردبيل 
۷۶۷۹۸۷۶۷۹۸۷۶۷۹۸۷۶۷۹۸۵۴۸۲۴۵۴۸۲۴۵۴۸۲۴۵۴۸۲۴۲۱۹۰۴۲۱۹۰۴۲۱۹۰۴۲۱۹۰۴۷۰۷۰۷۰۷۰۴۰۰۹۰۴۰۰۹۰۴۰۰۹۰۴۰۰۹۰۲۷۶۳۰۲۷۶۳۰۲۷۶۳۰۲۷۶۳۰۱۲۴۳۹۱۲۴۳۹۱۲۴۳۹۱۲۴۳۹۲۱۲۱۲۱۲۱................................................................اصفهان 

۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۴۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰۹۹۹۹۱۱۱۱۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۳۶۳۶۳۶۳۶۰۰۰۰.....................................................................ايالم 
۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۸۳۸۳۸۳۸۳۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۵۸۵۸۵۸۵۸..................................................................بوشهر 
۱۲۲۲۹۸۱۲۲۲۹۸۱۲۲۲۹۸۱۲۲۲۹۸۱۱۳۷۱۲۱۱۳۷۱۲۱۱۳۷۱۲۱۱۳۷۱۲۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۸۱۷۷۴۰۹۴۰۹۴۰۹۴۰۹۶۹۴۶۶۶۹۴۶۶۶۹۴۶۶۶۹۴۶۶۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۳۲۳۲۳۲۳۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲...................................................................تهران 

۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹۰۰۰۰۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۴۵۱۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۰۰۰۰......................................چهارمحال و بختياري 
۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۲۵۸۹۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۳۳۳۳۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۳۹۹۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۰۰۰۰.................................................جنوبي انسارخ
۵۱۰۴۵۵۱۰۴۵۵۱۰۴۵۵۱۰۴۵۳۸۶۲۳۳۸۶۲۳۳۸۶۲۳۳۸۶۲۳۱۲۱۶۸۱۲۱۶۸۱۲۱۶۸۱۲۱۶۸۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۵۴۲۶۱۸۱۲۶۱۸۱۲۶۱۸۱۲۶۱۸۱۱۹۷۹۵۱۹۷۹۵۱۹۷۹۵۱۹۷۹۵۶۲۶۷۶۲۶۷۶۲۶۷۶۲۶۷۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹..................................................رضوي انسارخ
۲۹۸۵۲۹۸۵۲۹۸۵۲۹۸۵۲۵۵۷۲۵۵۷۲۵۵۷۲۵۵۷۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۱۲۴۶۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۵۳۵۳۵۳۵۳.................................................شماليانسارخ

۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۱۱۸۳۱۱۸۳۱۱۸۳۱۱۸۳۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۸۱۸۱۸۱۸۱............................................................خوزستان 
۵۴۶۲۵۴۶۲۵۴۶۲۵۴۶۲۴۷۲۵۴۷۲۵۴۷۲۵۴۷۲۵۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۵۵۵۵۵۵۵۵۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۴۷۴۷۴۷..................................................................زنجان 

۱۲۱۱۴۱۲۱۱۴۱۲۱۱۴۱۲۱۱۴۷۱۷۲۷۱۷۲۷۱۷۲۷۱۷۲۴۸۹۳۴۸۹۳۴۸۹۳۴۸۹۳۴۹۴۹۴۹۴۹۸۳۷۳۸۳۷۳۸۳۷۳۸۳۷۳۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۴۲۴۲۴۲۴۲.................................................................سمنان 
۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۵۹۵۹۵۹۵۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۵۷۵۷۵۷۵۷۴۱۴۱۴۱۴۱.......................................سيستان و بلوچستان 

۳۲۴۳۵۳۲۴۳۵۳۲۴۳۵۳۲۴۳۵۲۶۷۴۷۲۶۷۴۷۲۶۷۴۷۲۶۷۴۷۵۵۹۹۵۵۹۹۵۵۹۹۵۵۹۹۸۹۸۹۸۹۸۹۲۰۲۸۰۲۰۲۸۰۲۰۲۸۰۲۰۲۸۰۱۶۹۳۸۱۶۹۳۸۱۶۹۳۸۱۶۹۳۸۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۳۳۲۷۱۵۱۵۱۵۱۵...................................................................فارس 
۱۷۱۴۲۱۷۱۴۲۱۷۱۴۲۱۷۱۴۲۱۶۲۱۸۱۶۲۱۸۱۶۲۱۸۱۶۲۱۸۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳۲۱۲۱۲۱۲۱۸۳۱۵۸۳۱۵۸۳۱۵۸۳۱۵۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۷۷۱۶۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۴۵۴۵۴۵۴۵..................................................................قزوين 

۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷۱۰۲۰۷۸۰۸۰۸۰۸۰۱۴۱۴۱۴۱۴۲۱۷۸۲۱۷۸۲۱۷۸۲۱۷۸۱۵۱۵۱۵۱۵۶۰۹۶۶۰۹۶۶۰۹۶۶۰۹۶۴۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۴۶۵۸۱۴۳۸۱۴۳۸۱۴۳۸۱۴۳۸۰۰۰۰.........................................................................قم 
۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۳۵۱۳۳۵۱۳۳۵۱۳۳۵۱۰۱۰۱۰۱۰۵۵۵۵۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰.............................................................كردستان 

۱۳۱۲۰۱۳۱۲۰۱۳۱۲۰۱۳۱۲۰۱۲۳۰۳۱۲۳۰۳۱۲۳۰۳۱۲۳۰۳۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۷۷۷۷۷۷۷۵۷۷۰۵۷۷۰۵۷۷۰۵۷۷۰۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۵۴۰۷۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۴۷۴۷۴۷۴۷..................................................................كرمان 
۶۱۰۶۶۱۰۶۶۱۰۶۶۱۰۶۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۶۶۶۰۰۰۰۲۹۴۷۲۹۴۷۲۹۴۷۲۹۴۷۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۴۴۴۴۰۰۰۰.............................................................كرمانشاه 

۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۹۷۰۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۱۷۰۳۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۰۰۰۰۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۹۵۹۵۹۵۹۵۰۰۰۰.......................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۲۴۵۵۱۲۴۵۵۱۲۴۵۵۱۲۴۵۵۱۱۵۹۳۱۱۵۹۳۱۱۵۹۳۱۱۵۹۳۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۴۰۴۰۴۰۴۰۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۶۳۶۸۵۸۹۴۵۸۹۴۵۸۹۴۵۸۹۴۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۴۴۴۴...............................................................گلستان 

۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۵۷۲۵۷۲۵۷۲۵۷۲۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲۱۰۹۲۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷..................................................................گيالن 
۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۲۶۳۹۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۱۸۳۱۱۸۳۱۱۸۳۱۱۸۳۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۵۱۵۱۵۱۵۱................................................................لرستان 

۹۹۰۶۹۹۰۶۹۹۰۶۹۹۰۶۷۹۶۱۷۹۶۱۷۹۶۱۷۹۶۱۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۵۶۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۵۶۷۷۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۹۶۷۹۶۷۹۶۷۹۶۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱..............................................................مازندران 
۹۳۷۸۹۳۷۸۹۳۷۸۹۳۷۸۵۹۸۹۵۹۸۹۵۹۸۹۵۹۸۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۷۲۰۴۷۲۰۴۷۲۰۴۷۲۰۴۴۳۹۵۴۳۹۵۴۳۹۵۴۳۹۵۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۲۶۵۴۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵................................................................مركزي 

۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۳۳۳۳۷۷۷۷۷۷۷۷۴۳۴۳۴۳۴۳۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲.............................................................هرمزگان 
۷۵۲۵۷۵۲۵۷۵۲۵۷۵۲۵۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۵۸۱۳۱۷۰۲۱۷۰۲۱۷۰۲۱۷۰۲۱۰۱۰۱۰۱۰۳۵۵۸۳۵۵۸۳۵۵۸۳۵۵۸۲۷۴۹۲۷۴۹۲۷۴۹۲۷۴۹۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۵۵۵۵.................................................................همدان 

۱۹۱۴۰۱۹۱۴۰۱۹۱۴۰۱۹۱۴۰۱۲۵۱۸۱۲۵۱۸۱۲۵۱۸۱۲۵۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۶۶۱۸۴۴۴۴۹۷۸۳۹۷۸۳۹۷۸۳۹۷۸۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷۳۳۶۷۳۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۳۰۴۳۷۷۷۷.......................................................................يزد 
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138931–هاي صنعتي كشورچكيده نتايج آمارگيري از گاوداري

)تن(1388و 1389سه ماهه اول : هاي صنعتي فعال كشور بر حسب استانمقدار توليد شير در گاوداري- 6

استان

1389سه ماهه اول 1388

توليد شيرتعداد گاوداريتوليد شيرتعداد گاوداري

۱۴۶۶۱۱۴۶۶۱۱۴۶۶۱۱۴۶۶۱۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۳۲۱۵۳۷۴۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴۱۴۴۹۴۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵۸۹۰۱۷۵..........................................كل كشور 

۳۹۰۳۹۰۳۹۰۳۹۰۶۱۵۵۶۶۱۵۵۶۶۱۵۵۶۶۱۵۵۶۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵۱۵۲۶۷۱۵۲۶۷۱۵۲۶۷۱۵۲۶۷..................................................ذربايجان شرقي آ
۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۵۳۳۵۳۵۳۳۵۳۵۳۳۵۳۵۳۳۵۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۸۵۰۹۸۵۰۹۸۵۰۹۸۵۰۹....................................................آذربايجان غربي 

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۵۳۲۵۵۵۳۲۵۵۵۳۲۵۵۵۳۲۵۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۴۴۷۸۱۴۴۷۸۱۴۴۷۸۱۴۴۷۸....................................................................اردبيل 
۲۱۶۷۲۱۶۷۲۱۶۷۲۱۶۷۵۷۶۶۰۴۵۷۶۶۰۴۵۷۶۶۰۴۵۷۶۶۰۴۲۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۲۱۵۹۱۶۶۳۶۷۱۶۶۳۶۷۱۶۶۳۶۷۱۶۶۳۶۷...................................................................اصفهان 

۴۰۴۰۴۰۴۰۵۳۶۸۵۳۶۸۵۳۶۸۵۳۶۸۴۲۴۲۴۲۴۲۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷۱۲۰۷........................................................................ايالم 
۴۱۴۱۴۱۴۱۲۴۶۳۲۴۶۳۲۴۶۳۲۴۶۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷.....................................................................بوشهر 
۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵۳۹۴۹۳۵۷۹۴۹۳۵۷۹۴۹۳۵۷۹۴۹۳۵۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۲۶۵۵۰۱۲۶۵۵۰۱۲۶۵۵۰۱۲۶۵۵۰۱......................................................................تهران 

۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۵۷۴۰۳۵۷۴۰۳۵۷۴۰۳۵۷۴۰۳۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶۱۱۱۱۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲.........................................چهارمحال و بختياري 
۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۱۵۱۵۰۱۵۱۵۰۱۵۱۵۰۱۵۱۵۰۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵....................................................جنوبي انسارخ
۲۱۶۷۲۱۶۷۲۱۶۷۲۱۶۷۳۸۳۹۰۷۳۸۳۹۰۷۳۸۳۹۰۷۳۸۳۹۰۷۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۱۰۲۰۰۱۱۰۲۰۰۱۱۰۲۰۰۱۱۰۲۰۰۱.....................................................رضوي انسارخ
۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۷۵۲۹۱۷۵۲۹۱۷۵۲۹۱۷۵۲۹۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳....................................................شماليانسارخ

۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۹۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹۹۳۲۹...............................................................خوزستان 
۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۴۱۶۱۳۴۱۶۱۳۴۱۶۱۳۴۱۶۱۳۹۶۹۶۹۶۹۶۱۰۰۱۳۱۰۰۱۳۱۰۰۱۳۱۰۰۱۳.....................................................................زنجان 

۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶۶۲۸۶۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۱۹۲۶۵۱۹۲۶۵۱۹۲۶۵۱۹۲۶۵....................................................................سمنان 
۳۴۳۴۳۴۳۴۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۳۱۳۱۳۱۳۱۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴۱۰۵۴..........................................سيستان و بلوچستان 

۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۸۶۰۲۱۸۶۰۲۱۸۶۰۲۱۸۶۰۲۰۰۰۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۴۹۹۱۷۴۹۹۱۷۴۹۹۱۷۴۹۹۱۷......................................................................فارس 
۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۱۲۸۸۹۲۱۲۸۸۹۲۱۲۸۸۹۲۱۲۸۸۹۲۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۳۷۹۳۷۳۷۹۳۷۳۷۹۳۷۳۷۹۳۷.....................................................................قزوين 

۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۷۴۵۹۶۷۴۵۹۶۷۴۵۹۶۷۴۵۹۶۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۲۷۵۵۹۲۷۵۵۹۲۷۵۵۹۲۷۵۵۹............................................................................قم 
۷۰۷۰۷۰۷۰۵۷۶۸۵۷۶۸۵۷۶۸۵۷۶۸۶۴۶۴۶۴۶۴۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷۱۹۲۷................................................................كردستان 

۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۸۶۲۷۴۸۶۲۷۴۸۶۲۷۴۸۶۲۷۴۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۲۰۵۵۳۲۰۵۵۳۲۰۵۵۳۲۰۵۵۳.....................................................................كرمان 
۸۸۸۸۸۸۸۸۴۴۵۹۷۴۴۵۹۷۴۴۵۹۷۴۴۵۹۷۹۰۹۰۹۰۹۰۱۱۲۸۶۱۱۲۸۶۱۱۲۸۶۱۱۲۸۶................................................................كرمانشاه 

۴۰۴۰۴۰۴۰۱۰۰۵۱۱۰۰۵۱۱۰۰۵۱۱۰۰۵۱۳۸۳۸۳۸۳۸۳۲۴۶۳۲۴۶۳۲۴۶۳۲۴۶..........................................كهگيلويه و بويراحمد 
۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۷۲۵۶۹۷۲۵۶۹۷۲۵۶۹۷۲۵۶۹۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۱۸۵۷۵۱۸۵۷۵۱۸۵۷۵۱۸۵۷۵..................................................................گلستان 

۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۷۴۰۶۷۴۰۶۷۴۰۶۷۴۰۶۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴.....................................................................گيالن 
۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۷۲۱۱۵۷۲۱۱۵۷۲۱۱۵۷۲۱۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳...................................................................تان لرس

۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۶۸۶۰۹۶۸۶۰۹۶۸۶۰۹۶۸۶۰۹۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۱۵۱۷۴۱۵۱۷۴۱۵۱۷۴۱۵۱۷۴.................................................................مازندران 
۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۵۵۸۰۴۵۵۸۰۴۵۵۸۰۴۵۵۸۰۴۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۱۳۸۶۶۱۳۸۶۶۱۳۸۶۶۱۳۸۶۶...................................................................مركزي 

۲۴۲۴۲۴۲۴۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۱۹۱۹۱۹۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱................................................................هرمزگان 
۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۵۳۷۴۷۵۳۷۴۷۵۳۷۴۷۵۳۷۴۷۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۱۲۰۴۳۱۲۰۴۳۱۲۰۴۳۱۲۰۴۳....................................................................همدان 

۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۲۰۵۱۱۸۷۶۵۱۱۸۷۶۵۱۱۸۷۶۵۱۱۸۷۶۵۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۳۴۳۹۸۳۴۳۹۸۳۴۳۹۸۳۴۳۹۸..........................................................................يزد 

 

 ايران
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)رأس(1388-1389سه ماهه اول: هاي صنعتي كشور بر حسب استانتعداد گوساله و گاو پروار شده در گاوداري- 7

استان

1389سه ماهه اول 1388

تعداد گاوداري
تعداد گوساله و 

گاو پروارشده
تعداد گاوداري

تعداد گوساله و 
گاو پروارشده

۱۵۱۸۵۱۵۱۸۵۱۵۱۸۵۱۵۱۸۵۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶۶۲۴۰۲۶۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰۳۱۶۷۵۰..............................................كل كشور 

۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۱۴۰۲۹۱۴۰۲۹۱۴۰۲۹۱۴۰۲۹۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۵۰۸۵۵۰۸۵۵۰۸۵۵۰۸۵.......................................................آذربايجان شرقي 
۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۱۱۸۱۳۱۱۸۱۳۱۱۸۱۳۱۱۸۱۳۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۸۶۵۸۸۶۵۸۸۶۵۸۸۶۵۸.........................................................آذربايجان غربي 

۱۹۱۹۱۹۱۹۳۳۳۳۱۵۰۳۵۱۵۰۳۵۱۵۰۳۵۱۵۰۳۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵.........................................................................اردبيل 
۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۴۵۷۲۹۴۵۷۲۹۴۵۷۲۹۴۵۷۲۹۱۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۱۳۰۴۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵........................................................................اصفهان 

۶۱۶۱۶۱۶۱۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۲۱۸۳۱۳۱۳۱۳۱۷۵۰۷۵۰۷۵۰۷۵۰.............................................................................ايالم 
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۸۹۸۹۸۹۸۵۲۹۳۵۲۹۳۵۲۹۳۵۲۹۳..........................................................................بوشهر 
۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۰۰۶۷۲۲۰۰۶۷۲۲۰۰۶۷۲۲۰۰۶۷۲۲۰۸۸۲۰۸۸۲۰۸۸۲۰۸۸۱۲۹۷۷۶۱۲۹۷۷۶۱۲۹۷۷۶۱۲۹۷۷۶...........................................................................تهران 

۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۲۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲۱..............................................چهارمحال و بختياري 
۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۳۲۹۵۳۲۹۵۳۲۹۵۳۲۹۵۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹.........................................................جنوبي انسارخ
۱۶۵۰۱۶۵۰۱۶۵۰۱۶۵۰۲۲۶۹۷۲۲۶۹۷۲۲۶۹۷۲۲۶۹۷۱۱۵۸۱۱۵۸۱۱۵۸۱۱۵۸۱۷۹۲۴۱۷۹۲۴۱۷۹۲۴۱۷۹۲۴..........................................................رضوي انسارخ
۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۳۰۸۹۳۰۸۹۳۰۸۹۳۰۸۹۸۷۸۷۸۷۸۷۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴.........................................................شماليانسارخ

۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۲۲۶۶۳۲۲۶۶۳۲۲۶۶۳۲۲۶۶۳۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۹۱۶۸۹۱۶۸۹۱۶۸۹۱۶۸....................................................................خوزستان 
۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۵۶۴۹۵۶۴۹۵۶۴۹۵۶۴۹۹۵۹۵۹۵۹۵۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱..........................................................................زنجان 

۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۲۶۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸۳۸.........................................................................سمنان 
۷۰۷۰۷۰۷۰۳۸۸۴۱۳۸۸۴۱۳۸۸۴۱۳۸۸۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۳۴۱۸۱۳۴۱۸۱۳۴۱۸۱۳۴۱۸...............................................سيستان و بلوچستان 

۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱۱۲۲۱۳۵۸۲۶۳۵۸۲۶۳۵۸۲۶۳۵۸۲۶۱۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶۱۱۰۶۲۶۶۵۷۲۶۶۵۷۲۶۶۵۷۲۶۶۵۷...........................................................................فارس 
۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۱۴۹۱۱۱۴۹۱۱۱۴۹۱۱۱۴۹۱۱۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۴۸۳۷۴۸۳۷۴۸۳۷۴۸۳۷..........................................................................قزوين 

۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۳۰۱۵۹۳۰۱۵۹۳۰۱۵۹۳۰۱۵۹۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۹۴۰۴۹۴۰۴۹۴۰۴۹۴۰۴.................................................................................قم 
۷۸۷۸۷۸۷۸۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۷۰۷۰۷۰۷۰۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸.....................................................................كردستان 

۴۷۷۴۷۷۴۷۷۴۷۷۱۰۹۸۷۱۰۹۸۷۱۰۹۸۷۱۰۹۸۷۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۴۸۳۲۴۸۳۲۴۸۳۲۴۸۳۲..........................................................................ن كرما
۸۲۸۲۸۲۸۲۳۸۸۹۳۸۸۹۳۸۸۹۳۸۸۹۵۷۵۷۵۷۵۷۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳.....................................................................كرمانشاه 

۴۰۴۰۴۰۴۰۲۵۳۶۲۵۳۶۲۵۳۶۲۵۳۶۲۸۲۸۲۸۲۸۸۲۶۸۲۶۸۲۶۸۲۶...............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۵۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۴۶۸۱۴۶۸۱۴۶۸۱۴۶۸.......................................................................گلستان 

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۸۵۸۵۸۵۸۵۹۹۳۹۹۳۹۹۳۹۹۳..........................................................................گيالن 
۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۴۹۸۵۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴۴۹۷۴........................................................................لرستان 
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