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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

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

  .ذاتاً يا عمالً وجود ندارد  ×
  .معني است ا بيجمع و محاسبه غير ممكن ي  ××

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

  .رقم غير قطعي است  *
  .تخميني دارد رقم جنبه  **
  دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به.  

 هـا قبـل از   هـا و شـاخص    نـسبت  محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقـام اسـت    اختالف در سرجمع  
  .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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  .، كله، پاچه و اندرونه روده، پوست: با كشتار دام از قبيلمرتبط از اقالم آماري رخيخمين بت - 2
  . شاخصي براي شناخت وضع مراتع كشورعنوان بهتغييرات ميانگين وزن الشه  - 3
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  مقدمه
  هاي  منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سال1344 وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال   آماري كشتار دام در ايران كه به وسيله اولين نشريه

از آن به بعد نيز تا .  نفر جمعيت داشتند5000 بيش از 1335د كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال  در شهرهايي بو1343 لغايت 1338
 مركز آمار ايران اجراي طرح 1347 از سال كه آنشد تا   كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه مي هاي آمار كشتار دام توسط اداره  گزارش1346 سال

هاي كشور انجام   مستقيم به شهرداري  هر ماه از طريق مكاتبه يا مراجعه1375آمار مزبور تا سال آوري  جمع. آمار كشتار دام را به عهده گرفت
هاي  هاي تحت پوشش شبكه  كشتارگاهتمامي ، با توجه به اعالم آمادگي سازمان دامپزشكي براي همكاري1376 سال ازگرفت ولي  مي

ريزي  معاونت برنامهالعمل تكميل آن، از طريق  اي همراه با دستور پرسشنامهبراي اجراي اين طرح . دامپزشكي مورد آمارگيري قرار گرفت
   ها پرسشنامه مسئوالن كشتارگاه. گيرد ميها قرار   براي تكميل در اختيار مسئوالن كشتارگاه) سابقريزي سازمان مديريت و برنامه( ها استانداري

 ريزي سازمان مديريت و برنامه( ها  ريزي استانداري معاونت برنامهشود تكميل و به   ثبت ميطور مرتب در دفتر هر ماه را با استفاده از آماري كه به
كند و در پايان هر فصل اطالعات  آمايي مي ها را داده هاي الزم، پرسشنامه سازمان مذكور پس از انجام بررسي و كنترل. دارند  مسترد مي)سابق

  .دارد  مركز آمار ايران ارسال مي بهتشاري، استخراج و انيثبت شده را براي بررسي نها
در استفاده از آمارهاي ايـن      . به تفكيك استان درج شده است      11 در جدول صفحه     1390هاي تحت پوشش طرح در سال         تعداد كشتارگاه 

  :نشريه الزم است به نكات زير توجه شود
  .شود  از پوشش شبكه دامپزشكي نميرج اين آمار، شامل اطالعات مربوط به كشتار دام در مناطق روستايي خا)الف
  .استا  آمار ارائه شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غير مجاز در شهره)ب
  . در اين آمارگيري منظور شده استهاي مجاز بخش خصوصي نيز  كشتارگاه)پ
  شـده   مربوط به استان آورده    هاي  دولآخرين سطر ج    در »ها  ساير كشتارگاه «هاي خصوصي هر استان تحت عنوان          آمار كشتار دام كشتارگاه    )ت

  .است 
  . است»نفر« مربوط به تعداد هاي  واحد شتر در جدول)ث
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  1390 –هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهآمارگيري از مشخصات اساسي طرح 

   سابقه طرح
 تـاكنون اجـرا و نتـايج آن منتـشر           1347ال  هاي جاري مركز آمار ايران است كه از سـ           هاي كشور يكي از فعاليت      طرح آمار كشتار دام كشتارگاه    

  .گرديده است

  ضرورت اجراي طرح
گيرد، هرگاه با ساير اطالعات موجود در زمينه  ريزان، مسئوالن اجرايي و محققان كشور قرار مي         اطالعات آماري كه از اين طريق در اختيار برنامه        

   :تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي زير مي لفيق شود، از ديدگاهتوزيع جغرافيايي، جمعيت، واردات و صادرات دام و مواد گوشتي ت
 .هاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي عنوان يكي از شاخص  به قرمزـ محاسبه مصرف سرانه گوشت 
اد دام موجـود در  و يـا تعـد   پاچه و اندرونه ،كله ،ـ تخمين بسياري از اقالم آماري ديگر كه در رابطه با كشتار دام است از قبيل پوست، روده                 

 .كشور
  .اخصي براي شناخت وضع مراتع كشورعنوان ش ـ استفاده از تغييرات ميانگين وزن الشه به 
  .و توزيع صحيح آن در كشورقرمز ريزي براي واردات گوشت  ـ برنامه 

  .هاي اقتصادي ـ تأمين نيازهاي آماري حساب
  .ها ـ تأمين نيازهاي آماري ساير سازمان

  اهداف طرح

اري، تحقيقات، كنترل و هـدايت عمليـات   ذريزي، سياستگ آوري و ارائه اطالعات ضروري براي برنامه       هدف كلي اين طرح جمع     :ف كلي اهدا )الف
  .هاي رسمي كشور است دام كشتارگاهاجرايي در زمينه فعاليت كشتار 

 شـده گوسـفند و بـره، بـز و بزغالـه، گـاو و گوسـاله،                  تعداد كل كشتار، وزن كل الشه و ميانگين وزن يك رأس دام كشتار             : اهداف تفصيلي  )ب
هاي ضبطي گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوسـاله، گـاوميش و                 گاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه شتر، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه              

  .بچه شتر بچه گاوميش و شتر و
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  نوع آمارگيري
  .مارگيري اين طرح تمام شماري استروش آ

   آماريچارچوب
باشـند     كه داراي مجـوز رسـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كـشور مـي                 1390 در سال  خصوصي و   ها اعم از دولتي      كشتارگاه تماميفهرست  
  .دهد  آماري اين طرح را تشكيل ميچارچوب

  جامعه آماري
  .دهند آماري اين طرح را تشكيل ميجامعه  ،1390 در سال هاي رسمي كشور  كشتارگاهتمامي

  ماريواحد آ
  .واحد آماري طرح، يك واحد كشتارگاه رسمي كشور است

  زمان آمارگيري
  .گيري اين طرح انتهاي هر ماه استزمان آمار

  زمان آماري
  .هاي سال است زمان آماري اين طرح هريك از ماه

  سطح انتشار نتايج
  . استان ارائه خواهد شد كشور وآوري شده در سطح آمار و اطالعات جمع
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  1390 –هاي كشور كشتار دام كشتارگاهچكيده آمار 

 تا كنون ادامـه  1347هاي جاري مركز آمار ايران است كه اجراي آن از سال  هاي كشور يكي از فعاليت آوري آمار كشتار دام كشتارگاه طرح جمع 
  .دارد

 368ت كـه از ايـن تعـداد     كـشتارگاه دام در كـشور وجـود داشـته اسـ     398، تعـداد  1390طبق نتايج حاصل از اجراي اين طرح در سال    
 كـشتارگاه اسـت     36ترين تعداد كشتارگاه مربوط به استان فارس با           بيش.  كشتارگاه متعلق به بخش خصوصي بوده است       30كشتارگاه دولتي و    

ـ        كـشتارگاه، كمتـرين تعـداد كـشتارگاه        1 با   زوين كشتارگاه خصوصي است و استان ق      4 كشتارگاه دولتي و     32كه شامل    ه خـود    را در كـشور ب
  .اختصاص داده است

  :باشد  به شرح زير مي1390اي از آمار كشتار دام در سال  خالصه
  . هزار تن بوده است391هاي كشتار شده  هاي كشور بر حسب وزن الشه مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه - 
 هـزار   1328رش شده است كه استان تهران با         هزار تن گزا   104 هزار الشه به وزن      5673تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده           - 

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است  هزار تن بيش20الشه به وزن 
 8 هـزار الشـه بـه وزن    585 هزار تن بوده كه استان اصفهان بـا  27 هزار الشه به وزن 1842تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده        - 

 .د اختصاص دادترين تعداد را به خو هزار تن بيش
 233ترين تعداد مربوط به استان تهـران بـا             هزار تن و بيش    250 هزار الشه به وزن      1382تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده           - 

 . هزار تن بوده است37هزار الشه به وزن 
 هزار الشه بـه     12 كه استان خوزستان با       هزار تن بوده   4 هزار الشه به وزن      26تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده            - 

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است  هزار تن بيش91/1وزن 
ترين تعداد مربوط به اسـتان اصـفهان بـا             هزار تن بوده كه بيش     6 هزار الشه به وزن      27تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده            - 

 . بوده است هزار تن05/2 هزار الشه به وزن 8تقريباً 
   كيلـوگرم، گـاوميش و   99/180 كيلـوگرم، گـاو و گوسـاله         66/14 كيلـوگرم، بـز و بزغالـه         32/18متوسط وزن يك الشـه گوسـفند و بـره            - 

 . كيلوگرم بوده است4/208 كيلوگرم و شتر و بچه شتر 79/166بچه گاوميش 

 افـزايش   89 نسبت بـه سـال       90كه تعداد كشتار دام در سال        مويد اين مطلب است      1390 و   1389هاي    اي نتايج طرح در سال      بررسي مقايسه 
 درصـدي مقـدار توليـد گوشـت در          6/12 مويـد افـزايش      89 نـسبت بـه سـال        90هاي كـشور در سـال         مقايسه عملكرد كشتارگاه  . داشته است 
 درصـد، گـاو و   6 بـز و بزغالـه    درصـد، 16افزايش مقدار توليد گوشت نسبت به سال قبل براي گوسفند و بره      . هاي رسمي كشور است     كشتارگاه
اين درحالي است كه مقدار توليد گوشت شتر و بچه شتر كشتار شده نـسبت               .  درصد بوده است   31 درصد، گاوميش و بچه گاوميش       12گوساله  

 . درصد كاهش داشته است8به سال قبل 
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  1390: حسب استان اند بر هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته تعداد كشتارگاه
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 ۰ ۲ ۲............ ................................................................................................................................................................قم 

 ۰ ۹ ۹................................................................................................................................................................كردستان 

 ۰ ۲۳ ۲۳.....................................................................................................................................................................كرمان 

 ۱ ۱۱ ۱۲.................................................................................................................................................................كرمانشاه 

 ۰ ۷ ۷..........................................................................................................................................د كهگيلويه و بويراحم

 ۰ ۱۴ ۱۴...................................................................................................................................................................گلستان 

 ۰ ۸ ۸.....................................................................................................................................................................گيالن 

 ۰ ۱۰ ۱۰...................................................................................................................................................................لرستان 

 ۰ ۱۱ ۱۱.................................................................................................................................................................مازندران 

 ۰ ۱۲ ۱۲....................................................................................................................................................................مركزي 

 ۰ ۸ ۸................................................................................................................................................................هرمزگان 

 ۰ ۹ ۹....................................................................................................................................................................همدان 

 ۰ ۱۰ ۱۰..........................................................................................................................................................................يزد 
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  )1381- 1390(هاي كشور   اجمالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاهينگاه

  :دهد ور طي ده ساله اخير نشان ميهاي كش بل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه قا آمار مربوط به تعداد و وزن الشه
تعداد با   ترين   و بيش  1389 هزار تن مربوط به سال       90 هزار الشه به وزن      4884ـ كمترين تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با             1

 هزار  104 هزار الشه به وزن      5673 به   1390 اين ميزان در سال      .وده است  ب 1387 هزار تن مربوط به سال       170 هزار الشه به وزن      10038
  .تن رسيده است

تـرين تعـداد بـا        و بـيش  1389 هزار تن مربوط به سال       25 هزار الشه به وزن      1749 ذبح شده با       قابل مصرف بز و بزغاله      ـ كمترين تعداد الشه   2
 هزار تـن    27 هزار الشه به وزن      1842 به   1390اين ميزان در سال      .بوده است  1385 هزار تن مربوط به سال       39 هزار الشه به وزن      2914

  .رسيده است
با  ترين تعداد  و بيش1389 هزار تن مربوط به سال 222 هزار الشه به وزن 1235 قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با  ـ كمترين تعداد الشه3

 هـزار  250 هزار الشه بـه وزن     1382 به   1390 اين ميزان در سال      . بوده است  1387 هزار تن مربوط به سال       269 هزار الشه به وزن      1578
  .تن رسيده است

تـرين    بـيش و   1389تن مربوط به سال       هزار 3 هزار الشه به وزن      20 قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با            ـ كمترين تعداد الشه   4
 هـزار تـن   4 هزار الشه بـه وزن  26 به 1390 اين ميزان در سال . بوده است1384 تن مربوط به سال  هزار8 هزار الشه به وزن     54تعداد با   

  .رسيده است
 هـزار   73تـرين تعـداد بـا          و بيش  1384 هزارتن مربوط به سال      4 هزار الشه به وزن      20 قابل مصرف شتر و بچه شتر با          ـ كمترين تعداد الشه   5

  .تن رسيده است  هزار6 هزار الشه به وزن 27 به 1390 اين ميزان در سال . بوده است1381 هزار تن مربوط به سال 14الشه به وزن 
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  )هزار الشه(  1381-90: هاي كشور  قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  تعداد الشه-الف

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  سال
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

1381 ....................................................................................... ۷۷۹۳ ۲۴۰۱ ۱۴۸۹ ۳۹ ۷۳ 

1382 ....................................................................................... ۶۷۳۱ ۲۲۶۳ ۱۲۷۹ ۳۹ ۴۶ 

1383 ....................................................................................... ۷۶۳۷ ۲۳۳۱ ۱۳۲۳ ۴۶ ۲۶ 

1384 ....................................................................................... ۸۵۹۰ ۲۵۵۵ ۱۵۱۱ ۵۴ ۲۰ 

1385 ....................................................................................... ۹۸۷۰ ۲۹۱۴ ۱۵۱۸ ۴۶ ۲۷ 

1386 ....................................................................................... ۹۴۱۲ ۲۴۲۵ ۱۳۰۶ ۳۶ ۳۰ 

1387 ....................................................................................... ۱۰۰۳۸ ۲۴۱۶ ۱۵۷۸ ۴۷ ۳۴ 

1388 ....................................................................................... ۶۴۴۶ ۱۹۱۳ ۱۴۳۲ ۳۱ ۴۵ 

1389 ....................................................................................... ۴۸۸۴ ۱۷۴۹ ۱۲۳۵ ۲۰ ۲۹ 

1390 ....................................................................................... ۵۶۷۳ ۱۸۴۲ ۱۳۸۲ ۲۶ ۲۷ 

  1381=100  1382-90: هاي كشور الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  شاخص تغييرات تعداد-ب

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  سال
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

1382 ........................................................................................ ۸۶ ۹۴ ۸۶ ۱۰۰ ۶۳ 

1383 ........................................................................................ ۹۸ ۹۷ ۸۹ ۱۱۸ ۳۶ 

1384 ........................................................................................ ۱۱۰ ۱۰۶ ۱۰۱ ۱۳۸ ۲۷ 

1385 ........................................................................................ ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۰۲ ۱۱۸ ۳۷ 

1386 ........................................................................................ ۱۲۱ ۱۰۱ ۸۸ ۹۲ ۴۱ 

1387 ........................................................................................ ۱۲۹ ۱۰۱ ۱۰۶ ۱۲۱ ۴۷ 

1388 ........................................................................................ ۸۳ ۸۰ ۹۶ ۷۹ ۶۱ 

1389 ........................................................................................ ۶۳ ۷۳ ۸۳ ۵۱ ۴۱ 

1390 ........................................................................................ ۷۳ ۷۷ ۹۳ ۶۶ ۳۷ 
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  )هزار تن(  1381-90: هاي كشور  قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  وزن الشه-پ

  گاو و گوساله  و بزغالهبز   گوسفند و بره  جمع  سال
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

1381 ................................................ ۳۹۵ ۱۳۰ ۳۱ ۲۱۴ ۶ ۱۴ 

1382 ................................................ ۳۵۷ ۱۱۵ ۲۹ ۱۹۸ ۶ ۹ 

1383 ................................................ ۳۸۱ ۱۳۱ ۳۱ ۲۰۷ ۷ ۵ 

1384 ................................................ ۴۳۰ ۱۴۶ ۳۵ ۲۳۷ ۸ ۴ 

1385 ................................................ ۴۶۳ ۱۶۶ ۳۹ ۲۴۶ ۷ ۵ 

1386 ................................................ ۴۲۹ ۱۶۱ ۳۴ ۲۲۳ ۶ ۶ 

1387 ................................................ ۴۸۷ ۱۷۰ ۳۳ ۲۶۹ ۸ ۷ 

1388 ................................................ ۴۰۳ ۱۱۴ ۲۷ ۲۴۷ ۵ ۱۰ 

1389 ................................................ ۳۴۷ ۹۰ ۲۵ ۲۲۲ ۳ ۶ 

1390 ................................................ ۳۹۱ ۱۰۴ ۲۷ ۲۵۰ ۴ ۶ 

  1381=100  1382-90: هاي كشور  قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  شاخص تغييرات وزن الشه-ت

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  جمع  سال
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

1382 ................................................ ۹۰ ۸۸ ۹۴ ۹۳ ۱۰۰ ۶۴ 

1383 ................................................ ۹۶ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۷ ۱۱۷ ۳۶ 

1384 ................................................ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۳۳ ۲۹ 

1385 ................................................ ۱۱۷ ۱۲۸ ۱۲۶ ۱۱۵ ۱۱۷ ۳۶ 

1386 ................................................ ۱۰۹ ۱۲۴ ۱۱۰ ۱۰۴ ۱۰۰ ۴۳ 

1387 ................................................ ۱۲۳ ۱۳۱ ۱۰۶ ۱۲۶ ۱۳۳ ۵۰ 

1388 ................................................ ۱۰۲ ۸۸ ۸۷ ۱۱۵ ۸۶ ۶۹ 

1389 ................................................ ۸۸ ۶۹ ۸۱ ۱۰۴ ۵۰ ۴۳ 

1390 ................................................ ۹۹ ۸۰ ۸۷ ۱۱۷ ۷۲ ۴۰ 
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  هاي خصوصي كشتارگاه  دولتيهاي كشتارگاه  ها كشتارگاهتعداد كل

398 368 30  

 1390هاي كشور در سال تعداد كشتارگاه
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 آماريهاي جدول
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  )رأس(  1390:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور   تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه-1

  گاو و گوساله  بز و بزغاله گوسفند و بره  شرح
   گاوميش و

  وميشبچه گا
 بچه شتر شتر و

  ۲۶۶۵۴  ۲۵۸۴۳  ۱۳۸۲۲۷۲  ۱۸۴۲۱۰۳  ۵۶۷۲۵۶۵ ...........................................................كل سال 

  ۶۲۶۵  ۵۱۳۵  ۳۰۰۲۹۲  ۳۵۶۵۹۵  ۱۲۲۹۱۰۱ ......................................................................بهار 

  ۱۷۱۶  ۱۴۸۷  ۸۳۹۷۴  ۹۰۴۷۷  ۳۳۹۸۰۳ .................... ................................................................فروردين 

  ۲۳۳۹  ۱۸۴۹  ۱۰۴۵۳۵  ۱۲۰۲۱۲  ۴۲۸۲۱۴ ................................................................................ارديبهشت 

  ۲۲۱۰  ۱۷۹۹  ۱۱۱۷۸۳  ۱۴۵۹۰۶  ۴۶۱۰۸۴ ........................................................................................خرداد 

  ۸۲۱۵  ۶۱۴۳  ۳۵۷۸۰۸  ۵۴۷۹۰۳  ۱۵۷۰۱۶۷ ...............................................................تابستان 

  ۲۴۱۷  ۱۹۱۱  ۱۱۵۱۶۷  ۱۶۱۵۳۶  ۴۶۸۱۷۰ .............................. ................................................................تير 

  ۳۲۲۹  ۲۲۱۹  ۱۲۷۵۷۵  ۲۰۵۰۷۶  ۵۸۳۸۹۴ .........................................................................................مرداد 

  ۲۵۶۹  ۲۰۱۳  ۱۱۵۰۶۶  ۱۸۱۲۹۱  ۵۱۸۱۰۳ ......................................................................................شهريور 

  ۶۲۰۱  ۶۴۳۰  ۳۴۳۲۳۷  ۴۸۵۸۷۷  ۱۴۳۶۱۶۸ ....................................................................پاييز 

  ۲۴۷۰  ۲۱۵۰  ۱۱۲۴۵۳  ۱۶۹۸۵۶  ۵۰۸۱۳۸ ............................................................................................مهر 

  ۲۱۷۱  ۲۱۰۵  ۱۱۱۱۸۳  ۱۶۸۰۱۷  ۴۹۳۹۷۷ ............................................................................................آبان 

  ۱۵۶۰  ۲۱۷۵  ۱۱۹۶۰۱  ۱۴۸۰۰۴  ۴۳۴۰۵۳ ............................. ................................................................ آذر

  ۵۹۷۳  ۸۱۳۵  ۳۸۰۹۳۵  ۴۵۱۷۲۸  ۱۴۳۷۱۲۹ ...............................................................زمستان 

  ۱۸۰۰  ۲۰۴۰  ۱۱۳۷۷۵  ۱۴۸۳۳۷  ۴۲۲۹۱۳ ............................. ................................................................دي 

  ۱۶۶۱  ۲۷۱۹  ۱۲۳۵۰۲  ۱۴۱۳۷۹  ۴۴۲۰۸۴ .........................................................................................بهمن 

  ۲۵۱۲  ۳۳۷۶  ۱۴۳۶۵۸  ۱۶۲۰۱۲  ۵۷۲۱۳۲ ........................................................................................اسفند 
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  )كيلوگرم(  1390: ماه فصل و بر حسبهاي كشور  دام كشتار شده در كشتارگاه انواع  وزن-2

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  شرح
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۵۵۵۴۶۸۱  ۴۳۱۰۳۷۳  ۲۵۰۱۸۲۶۵۹  ۲۷۰۰۰۱۳۹  ۱۰۳۸۹۷۸۴۹ ...........................................................كل سال 

  ۱۳۷۶۹۶۱  ۸۸۰۵۰۰  ۵۴۴۷۶۳۶۸  ۵۱۶۴۴۵۴  ۲۲۳۱۲۹۲۰ ......................................................................بهار 

  ۳۶۲۲۰۰  ۲۵۳۴۱۷  ۱۵۰۶۳۱۸۵  ۱۳۲۳۲۴۵  ۶۴۱۶۳۳۸ .................... ................................................................فروردين 

  ۵۱۳۸۵۹  ۳۱۴۱۸۳  ۱۹۰۲۴۰۲۶  ۱۷۵۶۸۹۴  ۷۷۲۶۱۷۸ ................................................................................هشت ارديب

  ۵۰۰۹۰۲  ۳۱۲۹۰۰  ۲۰۳۸۹۱۵۷  ۲۰۸۴۳۱۵  ۸۱۷۰۴۰۴ ........................................................................................خرداد 

  ۱۷۰۳۰۱۲  ۱۰۳۲۸۷۵  ۶۴۷۹۰۰۶۰  ۸۰۶۷۲۸۱  ۲۸۱۹۴۲۳۸ ...............................................................تابستان 

  ۴۸۷۱۲۹  ۳۲۵۵۱۳  ۲۰۹۱۳۷۴۶  ۲۳۴۱۷۲۶  ۸۲۵۹۷۳۲ .............................. ................................................................تير 

  ۶۸۱۹۲۶  ۳۶۵۶۸۸  ۲۳۱۴۷۰۲۲  ۳۰۱۷۷۱۹  ۱۰۴۷۹۸۵۴ .........................................................................................مرداد 

  ۵۳۳۹۵۷  ۳۴۱۶۷۴  ۲۰۷۲۹۲۹۲  ۲۷۰۷۸۳۶  ۹۴۵۴۶۵۲ ......................................................................................شهريور 

  ۱۲۸۳۵۴۱  ۱۰۸۰۰۳۹  ۶۲۱۱۶۵۵۲  ۷۲۰۴۶۳۶  ۲۶۸۷۳۳۳۰ ....................................................................پاييز 

  ۵۱۶۰۰۵  ۳۶۵۸۰۰  ۲۰۲۴۴۵۸۸  ۲۵۰۹۰۳۵  ۹۵۱۵۶۰۴ ............................................................................................مهر 

  ۴۴۵۸۰۲  ۳۴۷۷۹۷  ۲۰۱۲۱۰۹۶  ۲۴۶۲۲۸۵  ۹۱۸۱۴۲۵ ............................................................................................آبان 

  ۳۲۱۷۳۴  ۳۶۶۴۴۲  ۲۱۷۵۰۸۶۸  ۲۲۳۳۳۱۶  ۸۱۷۶۳۰۱ ............................. ................................................................آذر 

  ۱۱۹۱۱۶۷  ۱۳۱۶۹۵۹  ۶۸۷۹۹۶۷۹  ۶۵۶۳۷۶۸  ۲۶۵۱۷۳۶۱ ...............................................................زمستان 

  ۳۷۴۳۱۲  ۳۴۳۴۶۴  ۲۰۸۵۸۶۱۵  ۲۲۰۷۵۴۰  ۷۹۳۹۴۱۰ ............................. ................................................................دي 

  ۳۱۹۷۴۹  ۴۴۸۹۴۹  ۲۲۲۹۳۶۴۸  ۲۰۴۴۹۸۸  ۸۱۲۴۸۹۷ .........................................................................................بهمن 

  ۴۹۷۱۰۶  ۵۲۴۵۴۶  ۲۵۶۴۷۴۱۶  ۲۳۱۱۲۴۰  ۱۰۴۵۳۰۵۴ ........................................................................................اسفند 



  39  1390-هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  )كيلوگرم(  1390:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور   يك رأس از انواع دام كشتار شده در كشتارگاه  ميانگين وزن الشه-3

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  شرح
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۴۰/۲۰۸  ۷۹/۱۶۶  ۹۹/۱۸۰  ۶۶/۱۴  ۳۲/۱۸ ...........................................................كل سال 

  ۷۹/۲۱۹  ۴۷/۱۷۱  ۴۱/۱۸۱  ۴۸/۱۴  ۱۵/۱۸ ......................................................................بهار 

  ۰۷/۲۱۱  ۴۲/۱۷۰  ۳۸/۱۷۹  ۶۳/۱۴  ۸۸/۱۸ .................... ................................................................فروردين 

  ۶۹/۲۱۹  ۹۲/۱۶۹  ۹۹/۱۸۱  ۶۱/۱۴  ۰۴/۱۸ ................................................................................ارديبهشت 

  ۶۵/۲۲۶  ۹۳/۱۷۳  ۴۰/۱۸۲  ۲۹/۱۴  ۷۲/۱۷ ........................................................................................خرداد 

  ۳۱/۲۰۷  ۱۴/۱۶۸  ۰۷/۱۸۱  ۷۲/۱۴  ۹۶/۱۷ ...............................................................تابستان 

  ۵۴/۲۰۱  ۳۴/۱۷۰  ۵۹/۱۸۱  ۵۰/۱۴  ۶۴/۱۷ .............................. ................................................................تير 

  ۱۹/۲۱۱  ۸۰/۱۶۴  ۴۴/۱۸۱  ۷۲/۱۴  ۹۵/۱۷ .........................................................................................مرداد 

  ۸۵/۲۰۷  ۷۳/۱۶۹  ۱۵/۱۸۰  ۹۴/۱۴  ۲۵/۱۸ ......................................................................................شهريور 

  ۹۹/۲۰۶  ۹۷/۱۶۷  ۹۷/۱۸۰  ۸۳/۱۴  ۷۱/۱۸ ....................................................................پاييز 

  ۹۱/۲۰۸  ۱۴/۱۷۰  ۰۳/۱۸۰  ۷۷/۱۴  ۷۳/۱۸ ............................................................................................مهر 

  ۳۴/۲۰۵  ۲۲/۱۶۵  ۹۷/۱۸۰  ۶۵/۱۴  ۵۹/۱۸ ............................................................................................آبان 

  ۲۴/۲۰۶  ۴۸/۱۶۸  ۸۶/۱۸۱  ۰۹/۱۵  ۸۴/۱۸ ............................. ................................................................آذر 

  ۴۳/۱۹۹  ۸۹/۱۶۱  ۶۱/۱۸۰  ۵۳/۱۴  ۴۵/۱۸ ...............................................................زمستان 

  ۹۵/۲۰۷  ۳۶/۱۶۸  ۳۳/۱۸۳  ۸۸/۱۴  ۷۷/۱۸ ............................. ................................................................دي 

  ۵۰/۱۹۲  ۱۲/۱۶۵  ۵۱/۱۸۰  ۴۶/۱۴  ۳۸/۱۸ .........................................................................................بهمن 

  ۸۹/۱۹۷  ۳۸/۱۵۵  ۵۳/۱۷۸  ۲۷/۱۴  ۲۷/۱۸ ........................................................................................اسفند 

  



  1390-هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده   40

  

  1390:  استانبر حسبها   كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گوسفند و بره-4

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۰۳۸۹۷۸۴۹ ۱۰۰ ۵۶۷۲۵۶۵ ..........................................................................كل كشور 

  ۶۲/۴ ۴۷۹۵۵۱۵ ۲۰/۴ ۲۳۸۱۱۸ ........................................................................................آذربايجان شرقي 
  ۷۵/۰ ۷۸۴۳۰۰ ۶۰/۰ ۳۴۱۳۲ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۶۵/۲ ۲۷۴۹۴۰۴ ۶۷/۲ ۱۵۱۴۹۵ ..........................................................................................................اردبيل 
  ۲۴/۱۶ ۱۶۸۷۵۴۵۲ ۲۲/۱۵ ۸۶۳۵۳۰ .........................................................................................................اصفهان 

  ۲۹/۱ ۱۳۳۹۴۵۵ ۴۵/۱ ۸۲۴۲۶ ..............................................................................................................البرز 
  ۳۸/۰ ۳۹۵۹۴۳ ۳۵/۰ ۱۹۶۲۹ ..............................................................................................................ايالم 

  ۱۳/۰ ۱۳۰۱۳۰ ۱۲/۰ ۶۶۰۳ ........... ................................................................................................بوشهر 
  ۱۹ ۱۹۷۴۲۵۱۹ ۴۱/۲۳ ۱۳۲۷۹۵۱ ............ ................................................................................................تهران 

  ۴۱/۱ ۱۴۶۵۳۲۶ ۴۷/۱ ۸۳۳۵۷ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 
  ۶۲/۰ ۶۴۸۴۳۷ ۴۳/۰ ۲۴۳۲۱ .......................................................................................... جنوبي خراسان
  ۴۲/۲۰  ۲۱۲۱۱۷۹۵ ۵۹/۱۶ ۹۴۱۱۱۴ ........................................................................................... رضوي خراسان
  ۵۴/۰ ۵۶۰۸۷۸ ۵۵/۰ ۳۱۰۴۱ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۹۱/۳ ۴۰۶۱۶۴۲ ۳۰/۵ ۳۰۰۴۳۱ .....................................................................................................خوزستان 
  ۳۴/۰ ۳۵۸۳۷۳ ۳۲/۰ ۱۷۹۷۲ ........... ................................................................................................زنجان 
  ۴۶/۱ ۱۵۱۲۸۰۵ ۳۷/۱ ۷۷۴۸۲ ..........................................................................................................سمنان 

  ۱۲/۰ ۱۲۰۶۶۷ ۱۳/۰ ۷۱۲۱ ................................................................................سيستان و بلوچستان 
  ۰۱/۴ ۴۱۶۵۴۲۹ ۵۲/۳ ۱۹۹۶۲۳ ............ ................................................................................................فارس 
  ۶۲/۰ ۶۴۳۹۵۳ ۵۷/۰ ۳۲۵۹۲ ........... ................................................................................................قزوين 

  ۸۴/۳ ۳۹۹۲۳۱۰ ۶۹/۴ ۲۶۶۱۵۴ .................................................................................................................قم 
  ۶۳/۰ ۶۵۵۸۳۹ ۴۷/۰ ۲۶۸۹۹ .....................................................................................................كردستان 

  ۹۳/۱ ۲۰۰۲۵۷۰ ۳۰/۲ ۱۳۰۳۹۲ ........... ................................................................................................كرمان 
  ۴۲/۱ ۱۴۷۷۳۳۷ ۶۲/۱ ۹۱۷۴۳ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۴۱/۰ ۴۲۸۶۷۴ ۴۹/۰ ۲۷۹۴۴ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۰/۱ ۱۴۴۹۸۴۲ ۴۶/۱ ۸۲۹۹۲ ........................................................................................................گلستان 
  ۱۰/۱ ۱۱۴۳۲۸۰ ۱۳/۱ ۶۴۰۳۳ ........... ................................................................................................گيالن 

  ۸۴/۱ ۱۹۰۹۴۰۷ ۵۸/۱ ۸۹۵۵۷ .........................................................................................................لرستان 
  ۸۱/۲ ۲۹۲۳۱۹۹ ۸۹/۲ ۱۶۳۶۹۷ .......................................................................................................مازندران 
  ۴۷/۱ ۱۵۲۵۰۰۳ ۱۲/۱ ۶۳۴۸۷ .........................................................................................................مركزي 

  ۱۴/۰ ۱۴۱۶۷۱ ۱۴/۰ ۸۱۹۰ ......................................................................................................هرمزگان 
  ۱۰/۲ ۲۱۸۰۴۶۷ ۷۹/۱ ۱۰۱۴۵۱ ..........................................................................................................همدان 

  ۴۱/۲ ۲۵۰۶۲۲۷ ۰۶/۲ ۱۱۷۰۸۸ ................................................................................................................يزد 
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  1390:  استانبر حسبها   كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن بز و بزغاله-5

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۲۷۰۰۰۱۳۹ ۱۰۰ ۱۸۴۲۱۰۳ ..........................................................................كل كشور 

  ۵۲/۰ ۱۳۹۷۸۰ ۴۵/۰ ۸۲۲۲ ........................................................................................آذربايجان شرقي 
  ۵۴/۰ ۱۴۶۰۸۵ ۵۲/۰ ۹۶۶۰ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۳۳/۰ ۸۷۹۴۹ ۳۱/۰ ۵۶۷۸ ..........................................................................................................اردبيل 
  ۵۷/۲۹ ۷۹۸۲۷۷۵ ۷۳/۳۱ ۵۸۴۵۱۷ .........................................................................................................اصفهان 

  ۰۳/۱ ۲۷۷۶۶۳ ۱۰/۱ ۲۰۲۹۲ ..............................................................................................................البرز 
  ۵۵/۰ ۱۴۷۲۷۷ ۴۴/۰ ۸۱۵۵ ..............................................................................................................ايالم 

  ۹۲/۰ ۲۴۷۷۹۴ ۸۴/۰ ۱۵۴۸۹ ........... ................................................................................................بوشهر 
  ۵۹/۲ ۶۹۹۸۸۰ ۸۰/۲ ۵۱۶۰۵ ............ ................................................................................................تهران 

  ۷۳/۰ ۱۹۸۰۲۹ ۸۳/۰ ۱۵۲۴۵ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 
  ۸۳/۰ ۲۲۴۵۹۳ ۸۳/۰ ۱۵۲۹۸ .......................................................................................... جنوبي خراسان
  ۹۸/۳  ۱۰۷۵۸۲۰ ۳۸/۳ ۶۲۲۱۵ ........................................................................................... رضوي خراسان
  ۵۰/۱ ۴۰۶۰۸۲ ۴۴/۱ ۲۶۵۶۰ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۰۷/۶ ۱۶۳۸۴۴۳ ۹۸/۶ ۱۲۸۵۸۷ .....................................................................................................خوزستان 
  ۲۴/۰ ۶۳۶۳۳ ۲۵/۰ ۴۵۲۳ ........... ................................................................................................زنجان 
  ۸۲/۱ ۴۹۲۴۵۷ ۰۱/۲ ۳۷۰۰۸ ..........................................................................................................سمنان 

  ۱۲/۰ ۳۲۲۷۸ ۱۱/۰ ۲۱۱۲ ................................................................................سيستان و بلوچستان 
  ۰۹/۱۶ ۴۳۴۴۹۲۷ ۵۸/۱۴ ۲۶۸۶۵۷ ............ ................................................................................................فارس 
  ۷۱/۰ ۱۹۰۶۵۱ ۶۳/۰ ۱۱۶۴۶ ........... ................................................................................................قزوين 

  ۲۶/۳ ۸۸۰۶۸۰ ۱۹/۳ ۵۸۷۱۲ .................................................................................................................قم 
  ۵۸/۰ ۱۵۷۷۷۱ ۵۰/۰ ۹۲۹۹ .....................................................................................................كردستان 

  ۱۳/۳ ۸۴۴۴۳۰ ۴۵/۳ ۶۳۶۱۲ ........... ................................................................................................كرمان 
  ۰۷/۱ ۲۸۸۶۸۲ ۰۶/۱ ۱۹۴۶۵ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۹۵/۲ ۷۹۶۷۸۱ ۳۳/۳ ۶۱۳۷۲ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۵/۱ ۳۹۰۳۲۹ ۴۷/۱ ۲۶۹۹۲ ........................................................................................................گلستان 
  ۳۵/۳ ۹۰۵۱۵۱ ۹۹/۲ ۵۵۰۵۸ ........... ................................................................................................گيالن 

  ۶۶/۱ ۴۴۸۱۱۶ ۵۱/۱ ۲۷۸۹۱ .........................................................................................................لرستان 
  ۸۸/۳ ۱۰۴۸۰۷۰ ۹۷/۳ ۷۳۰۴۵ .......................................................................................................مازندران 
  ۶۱/۳ ۹۷۴۱۵۵ ۸۵/۲ ۵۲۴۸۶ .........................................................................................................مركزي 

  ۹۶/۰ ۲۶۰۲۳۴ ۱۴/۱ ۲۰۹۵۸ ......................................................................................................هرمزگان 
  ۹۳/۰ ۲۵۰۳۶۵ ۷۳/۰ ۱۳۴۹۵ ..........................................................................................................همدان 

  ۰۳/۵ ۱۳۵۹۲۵۹ ۵۷/۴ ۸۴۲۴۹ ................................................................................................................يزد 
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  1390:  استانبر حسبها   شده در كشتارگاه كشتار  تعداد و وزن گاو و گوساله-6

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۲۵۰۱۸۲۶۵۹ ۱۰۰ ۱۳۸۲۲۷۲ ..........................................................................كل كشور 

  ۹۲/۵ ۱۴۷۹۸۸۹۵ ۸۰/۵ ۸۰۲۳۹ ........................................................................................آذربايجان شرقي 
  ۴۰/۳ ۸۵۰۳۶۰۳ ۶۷/۳ ۵۰۷۸۷ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۸۵/۱ ۴۶۲۶۹۶۰ ۰۷/۲ ۲۸۶۱۶ ..........................................................................................................اردبيل 
  ۹۵/۶ ۱۷۳۹۲۴۶۴ ۷۴/۵ ۷۹۳۷۱ .........................................................................................................اصفهان 

  ۰۸/۲ ۵۱۹۷۹۰۰ ۹۲/۱ ۲۶۵۸۶ ..............................................................................................................البرز 
  ۴۱/۰ ۱۰۳۵۱۷۸ ۴۴/۰ ۶۰۹۸ ..............................................................................................................ايالم 

  ۳۵/۰ ۸۶۸۷۶۵ ۴۱/۰ ۵۶۷۶ ........... ................................................................................................بوشهر 
  ۸۲/۱۴ ۳۷۰۷۴۲۷۸ ۸۳/۱۶ ۲۳۲۵۹۲ ............ ................................................................................................تهران 

  ۹۱/۰ ۲۲۷۸۹۱۴ ۰۱/۱ ۱۳۹۶۰ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 
  ۴۳/۰ ۱۰۶۹۴۹۷ ۴۳/۰ ۵۹۳۱ .......................................................................................... جنوبي خراسان
  ۴۱/۱۰  ۲۶۰۳۵۰۹۳ ۵۶/۸ ۱۱۸۲۵۷ ........................................................................................... رضوي خراسان
  ۸۳/۰ ۲۰۶۹۷۱۵ ۷۳/۰ ۱۰۱۰۵ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۹۰/۳ ۹۷۶۷۳۷۲ ۹۹/۴ ۶۸۹۶۹ .....................................................................................................خوزستان 
  ۷۶/۱ ۴۴۱۱۳۹۲ ۵۲/۱ ۲۱۰۰۷ ........... ................................................................................................زنجان 
  ۷۳/۰ ۱۸۲۴۸۵۴ ۶۲/۰ ۸۵۲۷ ..........................................................................................................سمنان 

  ۲۳/۶ ۱۵۵۸۸۷۸۳ ۶۹/۵ ۷۸۶۲۷ ................................................................................سيستان و بلوچستان 
  ۲۵/۵ ۱۳۱۲۶۱۳۴ ۴ ۵۵۲۳۹ ............ ................................................................................................فارس 
  ۴۵/۲ ۶۱۲۹۴۲۲ ۲۸/۲ ۳۱۴۸۵ ........... ................................................................................................قزوين 

  ۷۰/۰ ۱۷۴۸۴۰۰ ۸۴/۰ ۱۱۶۵۶ .................................................................................................................قم 
  ۶۷/۲ ۶۶۸۶۷۲۸ ۴۸/۲ ۳۴۳۲۹ .....................................................................................................كردستان 

  ۹۹/۲ ۷۴۷۹۶۶۳ ۹۸/۲ ۴۱۲۱۷ ........... ................................................................................................كرمان 
  ۵۷/۲ ۶۴۳۰۸۶۹ ۴۲/۳ ۴۷۳۱۷ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۲۱/۰ ۵۱۳۱۸۱ ۲۹/۰ ۳۹۶۰ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 
  ۳۷/۱ ۳۴۳۸۵۴۰ ۲۹/۱ ۱۷۸۹۸ ........................................................................................................گلستان 
  ۹۲/۴ ۱۲۳۱۳۰۳۷ ۰۶/۶ ۸۳۷۲۵ ........... ................................................................................................گيالن 

  ۶۲/۳ ۹۰۴۸۷۰۸ ۰۳/۴ ۵۵۷۲۷ .........................................................................................................رستان ل
  ۸۹/۴ ۱۲۲۴۶۳۹۲ ۱۸/۵ ۷۱۵۴۱ .......................................................................................................مازندران 
  ۳۱/۲ ۵۷۸۹۸۶۱ ۹۹/۱ ۲۷۴۵۵ .........................................................................................................مركزي 

  ۰۲/۱ ۲۵۵۹۵۳۷ ۳۶/۱ ۱۸۸۰۳ ......................................................................................................هرمزگان 
  ۱۱/۳ ۷۷۷۴۴۱۶ ۶۴/۲ ۳۶۴۴۵ ..........................................................................................................همدان 

  ۹۴/۰ ۲۳۵۴۱۰۸ ۷۳/۰ ۱۰۱۲۷ ................................................................................................................يزد 



  43  1390-هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  1390:  استانبر حسبها  گاه تعداد و وزن گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتار-7

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۴۳۱۰۳۷۳ ۱۰۰ ۲۵۸۴۳ ..........................................................................كل كشور 

  ۶۹/۲۳ ۱۰۲۱۲۰۴ ۱۵/۲۱ ۵۴۶۶ ........................................................................................آذربايجان شرقي 
  ۴۳/۱۵ ۶۶۵۰۴۳ ۵۴/۱۵ ۴۰۱۶ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۵۰/۱۲ ۵۳۹۰۰۰ ۶۵/۱۲ ۳۲۷۰ ..........................................................................................................اردبيل 
  ۱۳/۰ ۵۵۵۰ ۳۹/۰ ۱۰۰ .........................................................................................................اصفهان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ..............................................................................................................البرز 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ..............................................................................................................ايالم 

  ۰۳/۰ ۱۱۶۰ ۰۳/۰ ۷ ........... ................................................................................................بوشهر 
  ۰۲/۰ ۸۰۰ ۰۵/۰ ۱۲ ............ ................................................................................................تهران 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 
  ۰ ۰ ۰ ۰ .......................................................................................... جنوبي خراسان
  ۰۷/۰  ۲۸۶۰ ۰۵/۰ ۱۳ ........................................................................................... رضوي خراسان
  ۰۱/۰ ۵۴۰ ۰۴/۰ ۱۱ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۴۲/۴۴ ۱۹۱۴۷۴۶ ۲۷/۴۶ ۱۱۹۵۷ .....................................................................................................خوزستان 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ........... ................................................................................................زنجان 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ..........................................................................................................سمنان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ................................................................................سيستان و بلوچستان 
  ۲۵/۰ ۱۰۷۵۵ ۲۳/۰ ۶۰ ............ ................................................................................................فارس 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ........... ................................................................................................قزوين 

  ۰ ۰ ۰ ۰ .................................................................................................................قم 
  ۰ ۰ ۰ ۰ .....................................................................................................كردستان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ........... ................................................................................................كرمان 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 
  ۰۱/۰ ۴۵۰ ۰۱/۰ ۲ ........................................................................................................گلستان 
  ۳۲/۳ ۱۴۳۰۶۰ ۴۸/۳ ۹۰۰ ........... ................................................................................................گيالن 

  ۱۱/۰ ۴۸۶۵ ۱۰/۰ ۲۷ .........................................................................................................لرستان 
  ۰۱/۰ ۳۴۰ ۰۱/۰ ۲ .......................................................................................................مازندران 
  ۰ ۰ ۰ ۰ .........................................................................................................مركزي 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ......................................................................................................هرمزگان 
  ۰ ۰ ۰ ۰ ..........................................................................................................همدان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ................................................................................................................يزد 



  1390-هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده   44

  

  1390:  استانبر حسبها   تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه-8

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۵۵۵۴۶۸۱ ۱۰۰ ۲۶۶۵۴ ..........................................................................كل كشور 

  ۱۹/۰ ۱۰۵۷۰ ۱۷/۰ ۴۵ ........................................................................................يجان شرقي آذربا
  ۰ ۰ ۰ ۰ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ..........................................................................................................اردبيل 
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