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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   نسـبت   محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقام اسـت  اختالف در سرجمع
  .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است

// 



  

  

  پيشگفتار
 .كنـون ادامـه دارد   تا 1347 سال هاي جاري مركز آمار ايران است كه از هاي كشور يكي از فعاليت آوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاه جمع

  گيرد هرگاه با ساير اطالعات موجود در زمينـه  قرار ميريزان، مسئوالن اجرايي و محققان كشور  اطالعات آماري كه از اين طريق در اختيار برنامه
  : تواند مورد استفاده قرار گيرد هاي زير مي تلفيق شود، از ديدگاه و كشتار غير رسمي واردات و صادرات كشور، توزيع جغرافيايي جمعيت

  .هاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي يكي از شاخص عنوان به قرمز گوشت  سرانه عرضه  محاسبه -1
  .، كله، پاچه و اندرونهروده ،پوست :با كشتار دام از قبيل مرتبطاز اقالم آماري  رخيخمين بت -2
  .شاخصي براي شناخت وضع مراتع كشور عنوان بهتغييرات ميانگين وزن الشه  -3
  .گوشت و توزيع صحيح آن در كشور احتمالي ريزي براي واردات برنامه -4

 آوري و اسـتخراج آن اسـت كـه در نتيجـه     هاي كشور، استمرار و سرعت انجـام مراحـل جمـع    هاي مهم آمار كشتار دام كشتارگاه از ويژگي
  .قرار داد ريزي مورد استفاده براي برنامههاي زماني كوتاه  در فاصلهو توان اطالعات حاصل را خيلي سريع  مي

موجب تشـكر   در اجراي اين طرح، ها داريستانريزي ا امهبرن معاونتهاي سراسر كشور و  هاي دامپزشكي، كشتارگاه همكاري صميمانه شبكه
دن شتر  گشاي ما براي مفيدتر و كامل خود، مشوق و راه ي هانظران و محققان كشور انتظار دارد با ارائه پيشنهادها و انتقاد صاحب تمامياز . است

  .اين نشريه باشند

  مركز آمار ايران
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  مقدمه
  هاي منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سال 1344وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال   آماري كشتار دام در ايران كه به وسيله  اولين نشريه

از آن به بعد نيز تا . نفر جمعيت داشتند 5000بيش از  1335نفوس سال  در شهرهايي بود كه طبق سرشماري عمومي 1343لغايت  1338
مركز آمار ايران اجراي طرح  1347از سال  كه آنشد تا  كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه مي  هاي آمار كشتار دام توسط اداره گزارش 1346 سال

هاي كشور انجام  مستقيم به شهرداري  هر ماه از طريق مكاتبه يا مراجعه 1375آوري آمار مزبور تا سال  جمع. آمار كشتار دام را به عهده گرفت
هاي  هاي تحت پوشش شبكه كشتارگاه تمامي ،با توجه به اعالم آمادگي سازمان دامپزشكي براي همكاري 1376سال  ازگرفت ولي  مي

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

 ريزي سازمان مديريت و برنامه( ها  ريزي استانداري معاونت برنامه شود تكميل و به طور مرتب در دفتر ثبت مي 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 ن ارسال ميمركز آمار ايرا به ي، استخراج و انتشاريثبت شده را براي بررسي نها
در استفاده از آمارهاي ايـن  . به تفكيك استان درج شده است 11در جدول صفحه  1391هاي تحت پوشش طرح در سال  تعداد كشتارگاه

  :نشريه الزم است به نكات زير توجه شود
  .شود كي نمياز پوشش شبكه دامپزش اين آمار، شامل اطالعات مربوط به كشتار دام در مناطق روستايي خارج )الف
  .استا آمار ارائه شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غير مجاز در شهره )ب
  .در اين آمارگيري منظور شده است هاي مجاز بخش خصوصي نيز كشتارگاه )پ
 شـده  آورده مربوط به استان هاي آخرين سطر جدول 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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  1391 –هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهآمارگيري از مشخصات اساسي طرح 

   سابقه طرح
نتـايج آن منتشـر   تـاكنون اجـرا و    1347هاي جاري مركز آمار ايران است كه از سـال   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 ي زير ميها توزيع جغرافيايي، جمعيت، واردات و صادرات دام و مواد گوشتي تلفيق شود، از ديدگاه
 .هاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي عنوان يكي از شاخص به قرمز ـ محاسبه مصرف سرانه گوشت 
و يـا تعـداد دام موجـود در    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 ين طرح جمعهدف كلي ا :ف كلياهدا )الف
  .هاي رسمي كشور است دام كشتارگاهاجرايي در زمينه فعاليت كشتار 

و بزغالـه، گـاو و گوسـاله،    تعداد كل كشتار، وزن كل الشه و ميانگين وزن يك رأس دام كشـتار شـده گوسـفند و بـره، بـز       :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

  چارچوب آماري
باشـند   كه داراي مجـوز رسـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كشـور مـي        1391 در سال خصوصيو  ها اعم از دولتي ارگاهكشت تماميفهرست 
  .دهد آماري اين طرح را تشكيل مي چارچوب

  جامعه آماري
  .دهند آماري اين طرح را تشكيل ميجامعه  ،1391 در سال هاي رسمي كشور كشتارگاه تمامي

  واحد آماري
  .ك واحد كشتارگاه رسمي كشور استواحد آماري طرح، ي

  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 و آوري شده در سطح آمار و اطالعات جمع
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  1391 –كشور هاي چكيده آمار كشتار دام كشتارگاه

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

 369كشـتارگاه دام در كشـور وجـود داشـته اسـت كـه از ايـن تعـداد          399، تعـداد  1391طبق نتايج حاصل از اجراي اين طرح در سال 
كشـتارگاه اسـت    36ترين تعداد كشتارگاه مربوط به استان فارس با  بيش. كشتارگاه متعلق به بخش خصوصي بوده است 30كشتارگاه دولتي و 

را در كشـور بـه خـود      كشـتارگاه، كمتـرين تعـداد كشـتارگاه     1بـا   زوينكشتارگاه خصوصي است و استان ق 4كشتارگاه دولتي و  32كه شامل 
  .اختصاص داده است

  :باشد به شرح زير مي 1391اي از آمار كشتار دام در سال  خالصه
  .هزار تن بوده است 416هاي كشتار شده  هاي كشور بر حسب وزن الشه مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه -
هـزار   1377ران با هزار تن گزارش شده است كه استان ته 126هزار الشه به وزن  6828تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است هزار تن بيش 21الشه به وزن 
 5/8هزار الشـه بـه وزن    596هزار تن بوده كه استان اصفهان با  32هزار الشه به وزن  2129تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داد هزار تن بيش
 209ترين تعداد مربوط به استان تهـران بـا    هزار تن و بيش 248هزار الشه به وزن  1378الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده تعداد  -

 .هزار تن بوده است 34هزار الشه به وزن 
هزار الشـه بـه    13 هزار تن بوده كه استان خوزستان با 5هزار الشه به وزن  32تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است هزار تن بيش 2وزن 
ترين تعداد مربوط به اسـتان اصـفهان بـا     هزار تن بوده كه بيش 5هزار الشه به وزن  26تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده  -

 .هزار تن بوده است 5/1هزار الشه به وزن  7تقريباً 
  كيلـوگرم، گـاوميش و    08/180كيلـوگرم، گـاو و گوسـاله     80/14كيلـوگرم، بـز و بزغالـه     47/18الشـه گوسـفند و بـره    متوسط وزن يك  -

 .كيلوگرم بوده است 43/201كيلوگرم و شتر و بچه شتر  03/158بچه گاوميش 

افـزايش   90نسـبت بـه سـال     91ال مويد اين مطلب است كه تعداد كشتار دام در س 1391و  1390هاي  اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه
هـاي   درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه 6مويد افزايش  90نسبت به سال  91هاي كشور در سال  مقايسه عملكرد كشتارگاه. داشته است

يش و بچـه  درصـد، گـاوم   17درصـد، بـز و بزغالـه     21افزايش مقدار توليد گوشت نسبت به سال قبل براي گوسفند و بـره  . رسمي كشور است
اين در حالي است كه مقدار توليد گوشت گاو و گوساله و شتر و بچه شتر كشتار شده نسبت بـه سـال قبـل بـه     . درصد بوده است 17گاوميش 

 .درصد كاهش داشته است 5و  1ترتيب 
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  1391: حسب استان اند بر هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته تعداد كشتارگاه
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 ۰ ۷ ۷   ..........................................................................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۰ ۱۳ ۱۳   ................................................................................................................................................................... گلستان

 ۰ ۷ ۷   ..................................................................................................................................................................... گيالن

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

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

 ۰ ۱۳ ۱۳   .................................................................................................................................................................... مركزي

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

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

 ۰ ۱۰ ۱۰   ..........................................................................................................................................................................  يزد 
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  )1382- 1391(هاي كشور  اجمالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاه ينگاه

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

هـزار   126هزار الشه به وزن  6828به  1391در سال  اين ميزان .بوده است 1387هزار تن مربوط به سال  170هزار الشه به وزن  10038
  .تن رسيده است

تـرين تعـداد بـا     و بـيش 1389هزار تن مربوط به سال  25هزار الشه به وزن  1749ذبح شده با   قابل مصرف بز و بزغاله  ـ كمترين تعداد الشه2
هـزار تـن    32هزار الشه به وزن  2129به  1391ن در سال اين ميزا .بوده است 1385هزار تن مربوط به سال  39هزار الشه به وزن  2914

  .رسيده است
با  ترين تعداد و بيش 1389هزار تن مربوط به سال  222هزار الشه به وزن  1235قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با   ـ كمترين تعداد الشه3

هـزار   248هزار الشه بـه وزن   1378به  1391اين ميزان در سال  .بوده است 1387هزار تن مربوط به سال  269هزار الشه به وزن  1578
  .تن رسيده است

تـرين   بـيش و  1389تن مربوط به سال  هزار 3هزار الشه به وزن  20قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با   ـ كمترين تعداد الشه4
هـزار تـن    5هزار الشه بـه وزن   32به  1391اين ميزان در سال  .ستبوده ا 1384تن مربوط به سال  هزار 8هزار الشه به وزن  54تعداد با 

  .رسيده است
هـزار   46تـرين تعـداد بـا     و بـيش  1384هزارتن مربوط به سال  4هزار الشه به وزن  20قابل مصرف شتر و بچه شتر با   ـ كمترين تعداد الشه5

  .تن رسيده است هزار 5هزار الشه به وزن  26به  1391سال  اين ميزان در. بوده است 1382هزار تن مربوط به سال  9الشه به وزن 
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  )هزار الشه(  1382-91: 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

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 

1391   .......................................................................................   ۶۸۲۸  ۲۱۲۹  ۱۳۷۸  ۳۲  ۲۶  

  1382=100  1383-91: 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

1383 ........................................................................................  ۱۱۳ ۱۰۳ ۱۰۳ ۱۱۸ ۵۷ 

1384 ........................................................................................  ۱۲۸ ۱۱۳ ۱۱۸ ۱۳۸ ۴۳ 

1385 ........................................................................................  ۱۴۷ ۱۲۹ ۱۱۹ ۱۱۸ ۵۹ 

1386 ........................................................................................  ۱۴۰ ۱۰۷ ۱۰۲ ۹۲ ۶۵ 

1387 ........................................................................................  ۱۴۹ ۱۰۷ ۱۲۳ ۱۲۱ ۷۴ 

1388 ........................................................................................  ۹۶ ۸۵ ۱۱۲ ۷۹ ۹۸ 

1389 ........................................................................................  ۷۳ ۷۷ ۹۷ ۵۱ ۶۳ 

1390 ........................................................................................  ۸۴ ۸۱ ۱۰۸ ۶۷ ۵۹ 

1391   ........................................................................................   ۱۰۱ ۹۴ ۱۰۸ ۸۲ ۵۷ 
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  )هزار تن(  1382-91: هاي كشور قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  وزن الشه -پ

  گاو و گوساله  هبز و بزغال  گوسفند و بره  جمع  سال
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

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 

1391   ................................................   ۴۱۶  ۱۲۶  ۳۲  ۲۴۸  ۵  ۵  

  1382=100  1383-91: 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

1383 ................................................   ۱۰۷ ۱۱۴ ۱۰۷ ۱۰۵ ۱۱۷ ۵۶ 

1384 ................................................   ۱۲۰ ۱۲۷ ۱۲۱ ۱۲۰ ۱۳۳ ۴۴ 

1385 ................................................   ۱۳۰ ۱۴۴ ۱۳۴ ۱۲۴ ۱۱۷ ۵۶ 

1386 ................................................   ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۱۷ ۱۱۳ ۱۰۰ ۶۷ 

1387 ................................................   ۱۳۶ ۱۴۸ ۱۱۴ ۱۳۶ ۱۳۳ ۷۸ 

1388 ................................................   ۱۱۳ ۹۹ ۹۳ ۱۲۵ ۸۳ ۱۱۱ 

1389 ................................................   ۹۷ ۷۸ ۸۶ ۱۱۲ ۵۰ ۶۷ 

1390 ................................................   ۱۱۰ ۹۰ ۹۳ ۱۲۶ ۶۷ ۶۷ 

1391   ................................................   ۱۱۷ ۱۱۰ ۱۰۹ ۱۲۵ ۸۴ ۵۸ 
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  19  1391- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  

  

  

  

  

  هاي خصوصيكشتارگاه دولتيهايكشتارگاه هاكشتارگاه تعداد كل

399  369  30  

 1391هاي كشور در سال تعداد كشتارگاه
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آماري هاي جدول



  25  1391- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  )رأس(  1391: فصل و ماه بر حسبهاي كشور  تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه -1

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

 بچه شتر شتر و  بچه گاوميش

  ۲۶۰۶۷  ۳۲۰۱۱  ۱۳۷۷۸۲۴  ۲۱۲۸۵۵۲  ۶۸۲۷۹۱۰  ........................................................... كل سال

  ۵۷۶۱  ۸۱۹۶  ۳۶۱۷۲۸  ۴۰۵۰۴۶  ۱۳۷۶۲۸۶  ...................................................................... بهار

  ۱۵۶۲  ۲۴۹۲  ۱۰۹۵۹۴  ۱۰۴۶۸۸  ۳۶۳۱۴۱  .................................................................................... فروردين

  ۱۹۲۷  ۲۷۵۱  ۱۲۲۶۹۰  ۱۳۲۲۸۸  ۴۶۴۸۱۴  ................................................................................ ارديبهشت

  ۲۲۷۲  ۲۹۵۳  ۱۲۹۴۴۴  ۱۶۸۰۷۰  ۵۴۸۳۳۱  ........................................................................................ خرداد

  ۸۸۳۶  ۹۹۹۵  ۴۲۳۲۶۶  ۶۸۰۷۱۷  ۱۹۹۷۰۳۸  ............................................................... تابستان

  ۲۸۴۰  ۳۳۶۲  ۱۴۵۴۴۶  ۲۲۰۴۱۶  ۶۹۳۸۰۴  .............................................................................................. تير

  ۳۲۰۵  ۳۳۷۸  ۱۴۰۲۶۱  ۲۴۳۲۸۳  ۶۵۸۷۸۰  ......................................................................................... مرداد

  ۲۷۹۱  ۳۲۵۵  ۱۳۷۵۵۹  ۲۱۷۰۱۸  ۶۴۴۴۵۴  ...................................................................................... شهريور

  ۶۴۱۳  ۸۲۱۴  ۳۳۱۹۱۷  ۵۹۱۵۳۲  ۱۷۰۲۸۶۰  .................................................................... پاييز

  ۲۸۳۶  ۳۱۸۰  ۱۲۸۹۷۱  ۲۳۱۶۱۶  ۶۴۲۱۰۱  .............................................................................................مهر

  ۱۹۳۳  ۲۸۳۷  ۱۰۶۸۸۷  ۱۹۵۹۱۹  ۵۶۱۲۴۷  ............................................................................................ آبان

  ۱۶۴۴  ۲۱۹۷  ۹۶۰۵۹  ۱۶۳۹۹۷  ۴۹۹۵۱۲  ............................................................................................. آذر

  ۵۰۵۷  ۵۶۰۶  ۲۶۰۹۱۳  ۴۵۱۲۵۷  ۱۷۵۱۷۲۶  ............................................................... زمستان

  ۱۷۰۲  ۱۷۵۹  ۹۰۳۳۲  ۱۴۵۱۲۱  ۵۲۱۱۲۹  ............................................................................................. دي

  ۱۵۳۷  ۱۷۱۴  ۷۸۹۰۵  ۱۴۰۸۵۳  ۵۳۰۲۱۴  ......................................................................................... بهمن

  ۱۸۱۸  ۲۱۳۳  ۹۱۶۷۶  ۱۶۵۲۸۳  ۷۰۰۳۸۳   ........................................................................................  اسفند 
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  )كيلوگرم(  1391: فصل و ماه بر حسبهاي كشور  دام كشتار شده در كشتارگاهانواع  وزن -2

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۵۲۵۰۶۲۷  ۵۰۵۸۸۵۲  ۲۴۸۱۱۳۰۵۱  ۳۱۵۰۱۵۲۶  ۱۲۶۰۸۰۱۷۷  ........................................................... كل سال

  ۱۱۸۱۳۳۲  ۱۳۲۶۶۳۱  ۶۴۹۸۸۴۴۴  ۵۸۳۷۹۱۴  ۲۴۵۳۳۴۵۹  ...................................................................... بهار

  ۳۱۰۴۴۱  ۴۱۱۴۳۳  ۱۹۶۱۴۰۵۱  ۱۴۷۳۲۲۳  ۶۵۸۸۸۲۷  .................................................................................... فروردين

  ۴۰۵۵۴۹  ۴۴۳۷۳۳  ۲۱۸۹۳۵۸۳  ۱۹۲۳۳۷۶  ۸۲۹۷۰۵۱  ................................................................................ ارديبهشت

  ۴۶۵۳۴۲  ۴۷۱۴۶۵  ۲۳۴۸۰۸۱۰  ۲۴۴۱۳۱۵  ۹۶۴۷۵۸۱  ........................................................................................ خرداد

  ۱۷۷۳۴۱۳  ۱۵۸۳۱۲۵  ۷۵۵۱۳۰۵۳  ۱۰۰۲۲۴۸۸  ۳۶۰۱۶۵۵۰  ............................................................... تابستان

  ۵۷۸۶۴۹  ۵۳۱۰۵۵  ۲۶۰۸۵۱۵۹  ۳۱۹۰۰۸۹  ۱۲۱۶۸۱۶۲  .............................................................................................. تير

  ۶۳۵۳۰۷  ۵۳۲۵۳۹  ۲۵۰۹۵۷۸۵  ۳۶۴۸۲۲۶  ۱۱۸۶۱۸۶۹  ......................................................................................... مرداد

  ۵۵۹۴۵۷  ۵۱۹۵۳۱  ۲۴۳۳۲۱۰۹  ۳۱۸۴۱۷۳  ۱۱۹۸۶۵۱۹  ...................................................................................... شهريور

  ۱۲۷۹۷۷۱  ۱۲۶۸۸۱۰  ۵۹۳۴۲۶۸۲  ۸۸۶۲۸۰۳  ۳۲۳۳۵۱۸۹  .................................................................... پاييز

  ۵۶۸۰۷۷  ۴۷۶۳۱۵  ۲۲۹۷۴۹۳۵  ۳۴۷۵۴۶۳  ۱۲۱۵۲۰۴۵  .............................................................................................مهر

  ۳۸۲۷۸۴  ۴۴۸۱۴۵  ۱۸۹۶۷۸۰۱  ۲۹۳۳۵۴۲  ۱۰۶۸۲۰۱۳  ............................................................................................ آبان

  ۳۲۸۹۱۰  ۳۴۴۳۵۰  ۱۷۳۹۹۹۴۶  ۲۴۵۳۷۹۸  ۹۵۰۱۱۳۱  ............................................................................................. آذر

  ۱۰۱۶۱۱۱  ۸۸۰۲۸۶  ۴۸۲۶۸۸۷۲  ۶۷۷۸۳۲۱  ۳۳۱۹۴۹۷۹  ............................................................... زمستان

  ۳۳۶۸۲۳  ۲۸۳۰۷۹  ۱۶۶۶۷۵۱۴  ۲۲۰۴۵۲۵  ۹۹۷۷۶۰۳  ............................................................................................. دي

  ۳۰۸۵۵۰  ۲۷۳۹۱۵  ۱۴۵۴۹۵۲۰  ۲۰۸۱۳۶۶  ۱۰۱۲۴۱۵۷  ......................................................................................... بهمن

  ۳۷۰۷۳۸  ۳۲۳۲۹۲  ۱۷۰۵۱۸۳۸  ۲۴۹۲۴۳۰  ۱۳۰۹۳۲۱۹   ........................................................................................  اسفند 
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  )كيلوگرم(  1391: فصل و ماه بر حسبهاي كشور  يك رأس از انواع دام كشتار شده در كشتارگاه  ميانگين وزن الشه -3

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

 بچه شتر شتر و  بچه گاوميش

  ۴۳/۲۰۱  ۰۳/۱۵۸  ۰۸/۱۸۰  ۸۰/۱۴  ۴۷/۱۸  ........................................................... كل سال

  ۰۶/۲۰۵  ۸۶/۱۶۱  ۶۶/۱۷۹  ۴۱/۱۴  ۸۳/۱۷  ...................................................................... بهار

  ۷۵/۱۹۸  ۱۰/۱۶۵  ۹۷/۱۷۸  ۰۷/۱۴  ۱۴/۱۸  .................................................................................... فروردين

  ۴۶/۲۱۰  ۳۰/۱۶۱  ۴۵/۱۷۸  ۵۴/۱۴  ۸۵/۱۷  ................................................................................ ارديبهشت

  ۸۲/۲۰۴  ۶۶/۱۵۹  ۴۰/۱۸۱  ۵۳/۱۴  ۵۹/۱۷  ........................................................................................ خرداد

  ۷۰/۲۰۰  ۳۹/۱۵۸  ۴۱/۱۷۸  ۷۲/۱۴  ۰۳/۱۸  ............................................................... تابستان

  ۷۵/۲۰۳  ۹۶/۱۵۷  ۳۵/۱۷۹  ۴۷/۱۴  ۵۴/۱۷  .............................................................................................. تير

  ۲۲/۱۹۸  ۶۵/۱۵۷  ۹۲/۱۷۸  ۱۵  ۰۱/۱۸  ......................................................................................... مرداد

  ۴۵/۲۰۰  ۶۱/۱۵۹  ۸۸/۱۷۶  ۶۷/۱۴  ۶۰/۱۸  ...................................................................................... شهريور

  ۵۶/۱۹۹  ۴۷/۱۵۴  ۷۹/۱۷۸  ۹۸/۱۴  ۹۹/۱۸  .................................................................... پاييز

  ۳۱/۲۰۰  ۷۸/۱۴۹  ۱۴/۱۷۸  ۰۱/۱۵  ۹۳/۱۸  .............................................................................................مهر

  ۰۳/۱۹۸  ۹۶/۱۵۷  ۴۶/۱۷۷  ۹۷/۱۴  ۰۳/۱۹  ............................................................................................ آبان

  ۰۷/۲۰۰  ۷۴/۱۵۶  ۱۴/۱۸۱  ۹۶/۱۴  ۰۲/۱۹  ............................................................................................. آذر

  ۹۳/۲۰۰  ۰۳/۱۵۷  ۱۸۵  ۰۲/۱۵  ۹۵/۱۸  ............................................................... زمستان

  ۹۰/۱۹۷  ۹۳/۱۶۰  ۵۱/۱۸۴  ۱۹/۱۵  ۱۵/۱۹  ............................................................................................. دي

  ۷۵/۲۰۰  ۸۱/۱۵۹  ۳۹/۱۸۴  ۷۸/۱۴  ۰۹/۱۹  ......................................................................................... بهمن

  ۹۳/۲۰۳  ۵۷/۱۵۱  ۱۸۶  ۰۸/۱۵  ۶۹/۱۸   ........................................................................................  اسفند 
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  1391: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گوسفند و بره -4

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۲۶۰۸۰۱۷۷ ۱۰۰ ۶۸۲۷۹۱۰   ..........................................................................  كل كشور 

  ۷۸/۴ ۶۰۳۰۷۹۶ ۴۸/۴ ۳۰۵۷۷۴  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 

  ۸۳/۰ ۱۰۵۰۸۳۰ ۷۵/۰ ۵۱۵۱۸  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۷۵/۲ ۳۴۶۱۰۴۰ ۴۲/۲ ۱۶۵۴۲۰  .......................................................................................................... اردبيل

  ۰۵/۱۵ ۱۸۹۷۴۶۷۹ ۳۰/۱۵ ۱۰۴۴۹۳۲  ......................................................................................................... اصفهان

  ۳۵/۱ ۱۷۰۵۰۵۰ ۵۵/۱ ۱۰۵۷۰۲  .............................................................................................................. البرز

  ۳۸/۰ ۴۸۱۷۵۴ ۳۳/۰ ۲۲۶۱۴  .............................................................................................................. ايالم

  ۱۲/۰ ۱۴۶۶۴۶ ۱۱/۰ ۷۷۶۸  ........................................................................................................... بوشهر

  ۷۴/۱۶ ۲۱۱۰۵۳۰۲ ۱۶/۲۰ ۱۳۷۶۷۱۷  ............................................................................................................ تهران

  ۴۳/۱ ۱۷۹۷۱۵۵ ۴۴/۱ ۹۸۱۷۵  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

  ۳۹/۰ ۴۸۹۱۱۲ ۳۶/۰ ۲۴۵۵۲  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۲۶/۲۱  ۲۶۸۰۷۹۸۶ ۶۱/۱۷ ۱۲۰۲۳۷۰  ........................................................................................... رضويخراسان

  ۴۹/۰ ۶۱۹۲۰۵ ۴۶/۰ ۳۱۳۷۴  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۱۴/۳ ۳۹۶۰۸۹۳ ۱۵/۴ ۲۸۳۲۲۷  ..................................................................................................... خوزستان

  ۳۱/۰ ۳۹۰۶۰۵ ۲۹/۰ ۱۹۵۹۷  ........................................................................................................... زنجان

  ۳۰/۱ ۱۶۳۵۴۲۵ ۳۸/۱ ۹۴۴۱۸  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۱/۰ ۱۳۰۱۲ ۰۱/۰ ۹۱۳  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 

  ۸۶/۳ ۴۸۷۰۰۴۶ ۶۴/۳ ۲۴۸۴۱۳  ............................................................................................................ فارس

  ۶۹/۰ ۸۷۴۷۷۳ ۷۱/۰ ۴۸۲۳۸  ........................................................................................................... قزوين

  ۱۰/۶ ۷۶۹۴۳۰۲ ۲۳/۶ ۴۲۵۶۴۴  ..................................................................................................................قم

  ۶۲/۰ ۷۸۵۶۷۴ ۵۴/۰ ۳۶۹۶۲  ..................................................................................................... كردستان

  ۹۴/۱ ۲۴۵۰۰۵۷ ۳۸/۲ ۱۶۲۵۵۳  ........................................................................................................... كرمان

  ۳۶/۱ ۱۷۱۱۸۵۳ ۴۸/۱ ۱۰۱۲۸۳  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۴۴/۰ ۵۶۰۴۰۰ ۵۳/۰ ۳۵۹۵۹  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

  ۲۷/۱ ۱۵۹۸۷۳۳ ۳۸/۱ ۹۴۵۵۳  ........................................................................................................ گلستان

  ۰۹/۱ ۱۳۷۲۷۰۲ ۱۷/۱ ۸۰۱۴۶  ........................................................................................................... گيالن

  ۷۶/۲ ۳۴۸۳۰۹۵ ۴۴/۲ ۱۶۶۸۲۶  ......................................................................................................... لرستان

  ۰۲/۳ ۳۸۱۱۶۴۶ ۰۹/۳ ۲۱۰۹۷۶  ....................................................................................................... مازندران

  ۶۶/۱ ۲۰۹۸۷۳۵ ۳۰/۱ ۸۸۵۲۰  ......................................................................................................... مركزي

  ۱۱/۰ ۱۳۸۱۱۶ ۱۳/۰ ۸۶۴۶  ...................................................................................................... هرمزگان

  ۳۲/۲ ۲۹۱۹۴۷۶ ۰۳/۲ ۱۳۸۴۹۴  .......................................................................................................... همدان

  ۴۱/۲ ۳۰۴۱۰۷۹ ۱۳/۲ ۱۴۵۶۲۶    ................................................................................................................  يزد 



  29  1391- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  1391: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  و وزن بز و بزغاله تعداد -5

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۳۱۵۰۱۵۲۶ ۱۰۰ ۲۱۲۸۵۵۲   ..........................................................................  كل كشور 

  ۸۴/۰ ۲۶۴۴۱۵ ۷۱/۰ ۱۵۱۹۲  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 

  ۶۵/۰ ۲۰۳۳۵۶ ۶۸/۰ ۱۴۴۶۲  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۳۹/۰ ۱۲۱۹۹۱ ۳۶/۰ ۷۷۱۵  .......................................................................................................... اردبيل

  ۹۰/۲۶ ۸۴۷۵۱۹۹ ۲۸ ۵۹۵۹۹۱  ......................................................................................................... ناصفها

  ۵۷/۰ ۱۸۰۷۱۷ ۶۰/۰ ۱۲۷۹۵  .............................................................................................................. البرز

  ۷۰/۰ ۲۱۹۰۰۲ ۵۷/۰ ۱۲۱۵۴  .............................................................................................................. ايالم

  ۹۸/۰ ۳۰۷۱۶۳ ۹۶/۰ ۲۰۴۴۵  ........................................................................................................... بوشهر

  ۹۱/۱ ۶۰۱۷۷۴ ۸۵/۱ ۳۹۳۵۱  ............................................................................................................ تهران

  ۸۵/۰ ۲۶۷۱۷۹ ۸۹/۰ ۱۸۸۷۶  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

  ۷۸/۰ ۲۴۴۳۷۷ ۷۶/۰ ۱۶۱۷۷  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۲۸/۴  ۱۳۴۹۶۳۸ ۷۰/۳ ۷۸۶۵۶  ........................................................................................... رضويخراسان

  ۴۲/۱ ۴۴۷۸۴۲ ۲۹/۱ ۲۷۴۴۶  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۶۷/۷ ۲۴۱۷۴۱۹ ۱۲/۹ ۱۹۴۱۸۲  ..................................................................................................... خوزستان

  ۱۸/۰ ۵۶۷۱۳ ۱۹/۰ ۳۹۹۶  ........................................................................................................... زنجان

  ۶۹/۱ ۵۳۲۶۷۵ ۹۴/۱ ۴۱۲۹۷  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۸/۰ ۲۴۶۰۵ ۰۹/۰ ۱۸۱۷  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 

  ۳۹/۱۵ ۴۸۴۷۷۲۹ ۵۷/۱۴ ۳۱۰۱۴۰  ............................................................................................................ فارس

  ۷۶/۰ ۲۳۹۷۹۷ ۷۰/۰ ۱۴۹۵۳  ........................................................................................................... قزوين

  ۰۸/۴ ۱۲۸۶۰۸۴ ۳۴/۳ ۷۱۱۰۹  ..................................................................................................................قم

  ۷۲/۰ ۲۲۶۴۱۶ ۶۵/۰ ۱۳۸۹۱  ..................................................................................................... كردستان

  ۱۸/۳ ۱۰۰۲۲۸۲ ۶۲/۳ ۷۶۹۶۱  ........................................................................................................... كرمان

  ۸۸/۰ ۲۷۶۶۰۶ ۸۲/۰ ۱۷۵۲۷  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۶۷/۳ ۱۱۵۵۴۷۱ ۰۷/۴ ۸۶۶۳۶  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

  ۴۳/۱ ۴۵۰۴۲۵ ۴۹/۱ ۳۱۶۴۲  ........................................................................................................ گلستان

  ۰۵/۳ ۹۶۰۳۴۵ ۸۷/۲ ۶۱۰۶۸  ........................................................................................................... گيالن

  ۰۲/۲ ۶۳۷۳۸۲ ۹۰/۱ ۴۰۵۱۹  ......................................................................................................... لرستان

  ۲۴/۴ ۱۳۳۶۹۵۰ ۴۶/۴ ۹۴۹۶۴  ....................................................................................................... مازندران

  ۸۱/۳ ۱۱۹۹۰۴۸ ۲۴/۳ ۶۸۸۷۸  ......................................................................................................... مركزي

  ۹۴/۰ ۲۹۵۴۳۵ ۱۹/۱ ۲۵۳۵۸  ...................................................................................................... هرمزگان

  ۰۸/۱ ۳۴۰۷۰۰ ۸۵/۰ ۱۸۰۸۹  .......................................................................................................... همدان

  ۸۷/۴ ۱۵۳۲۷۹۱ ۵۲/۴ ۹۶۲۶۵    ................................................................................................................  يزد 
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  1391: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گاو و گوساله -6

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۲۴۸۱۱۳۰۵۱ ۱۰۰ ۱۳۷۷۸۲۴   ..........................................................................  كل كشور 

  ۴۸/۷ ۱۸۵۶۹۷۶۲ ۱۷/۷ ۹۸۷۳۵  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 

  ۸۵/۳ ۹۵۴۰۵۶۹ ۱۴/۴ ۵۷۰۰۶  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۱۸/۲ ۵۴۱۳۳۹۰ ۴۹/۲ ۳۴۳۳۰  .......................................................................................................... اردبيل

  ۲۰/۶ ۱۵۳۸۰۰۹۱ ۱۱/۵ ۷۰۳۷۸  ......................................................................................................... اصفهان

  ۲۴/۲ ۵۵۴۸۹۵۰ ۰۴/۲ ۲۸۱۱۲  .............................................................................................................. البرز

  ۴۳/۰ ۱۰۶۳۶۹۸ ۴۳/۰ ۵۸۵۶  .............................................................................................................. ايالم

  ۲۸/۰ ۶۹۸۰۷۰ ۳۲/۰ ۴۴۱۸  ........................................................................................................... بوشهر

  ۵۹/۱۳ ۳۳۷۱۶۷۵۹ ۱۸/۱۵ ۲۰۹۱۳۲  ............................................................................................................ تهران

  ۸۶/۰ ۲۱۴۴۹۱۹ ۹۵/۰ ۱۳۱۵۶  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

  ۳۴/۰ ۸۵۰۷۴۲ ۳۶/۰ ۴۸۹۴  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۰۱/۹  ۲۲۳۶۰۰۰۷ ۴۱/۷ ۱۰۲۱۳۰  ........................................................................................... رضويخراسان

  ۶۹/۰ ۱۷۲۲۳۳۰ ۶۳/۰ ۸۶۶۸  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۸۵/۳ ۹۵۴۳۳۰۳ ۹۵/۴ ۶۸۱۸۰  ..................................................................................................... خوزستان

  ۵۹/۱ ۳۹۵۱۱۰۵ ۵۳/۱ ۲۱۰۴۷  ........................................................................................................... زنجان

  ۷۳/۰ ۱۸۲۳۱۰۲ ۶۲/۰ ۸۶۰۱  .......................................................................................................... سمنان

  ۹۹/۷ ۱۹۸۲۶۵۶۴ ۰۷/۷ ۹۷۳۴۷  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 

  ۶۲/۴ ۱۱۴۶۲۱۴۲ ۵۰/۳ ۴۸۲۰۳  ............................................................................................................ فارس

  ۲۶/۲ ۵۵۹۸۳۹۰ ۱۴/۲ ۲۹۵۲۰  ........................................................................................................... قزوين

  ۱۰/۱ ۲۷۳۹۶۰۰ ۹۹/۰ ۱۳۶۹۸  ..................................................................................................................قم

  ۷۶/۲ ۶۸۴۹۴۰۴ ۸۰/۲ ۳۸۶۳۵  ..................................................................................................... كردستان

  ۲۱/۳ ۷۹۷۴۳۲۰ ۲۰/۳ ۴۴۰۶۵  ........................................................................................................... كرمان

  ۵۳/۲ ۶۲۸۳۵۰۹ ۳۳/۳ ۴۵۸۳۲  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۱۸/۰ ۴۴۵۳۴۵ ۲۷/۰ ۳۶۷۰  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

  ۳۲/۱ ۳۲۷۱۲۴۰ ۲۷/۱ ۱۷۵۱۱  ........................................................................................................ گلستان

  ۱۷/۵ ۱۲۸۲۶۹۴۹ ۴۸/۶ ۸۹۲۹۴  ........................................................................................................... گيالن

  ۴۱/۳ ۸۴۶۳۶۴۱ ۸۰/۳ ۵۲۴۲۰  ......................................................................................................... لرستان

  ۸۰/۴ ۱۱۹۱۴۹۴۲ ۱۷/۵ ۷۱۱۶۶  ....................................................................................................... مازندران

  ۵۱/۲ ۶۲۲۴۹۰۱ ۱۳/۲ ۲۹۳۹۲  ......................................................................................................... مركزي

  ۹۶/۰ ۲۳۸۴۸۳۸ ۳۴/۱ ۱۸۵۰۸  ...................................................................................................... هرمزگان

  ۰۷/۳ ۷۶۱۷۶۲۹ ۶۰/۲ ۳۵۸۰۴  .......................................................................................................... همدان

  ۷۷/۰ ۱۹۰۲۸۴۰ ۵۹/۰ ۸۱۱۶    ................................................................................................................  يزد 
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  1391: استان بر حسبها  تعداد و وزن گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه -7

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۵۰۵۸۸۵۲ ۱۰۰ ۳۲۰۱۱   ..........................................................................  كل كشور 

  ۱۹/۲۶ ۱۳۲۴۷۶۴ ۸۴/۲۱ ۶۹۹۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 

  ۱۷/۱۹ ۹۶۹۵۶۳ ۴۴/۲۳ ۷۵۰۴  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۴۴/۹ ۴۷۷۵۹۰ ۱۳/۹ ۲۹۲۲  .......................................................................................................... اردبيل

  ۲۳/۰ ۱۱۷۵۵ ۱۸/۰ ۵۷  ......................................................................................................... اصفهان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .............................................................................................................. البرز

  ۰۱/۰ ۴۲۰ ۰۱/۰ ۲  .............................................................................................................. ايالم

  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... بوشهر

  ۰۱/۰ ۵۲۰ ۰۱/۰ ۴  ............................................................................................................ تهران

  ۰۱/۰ ۶۰۰ ۰۱/۰ ۴  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۰  ۰ ۰ ۰  ........................................................................................... رضويخراسان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۶۰/۴۱ ۲۱۰۴۳۷۹ ۱۷/۴۲ ۱۳۴۹۸  ..................................................................................................... خوزستان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... سمنان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 

  ۲۰/۰ ۱۰۳۳۰ ۱۸/۰ ۵۹  ............................................................................................................ 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 

  ۰۵/۰ ۲۴۸۰ ۰۴/۰ ۱۳  ........................................................................................................ گلستان

  ۰۳/۳ ۱۵۳۴۸۱ ۹۴/۲ ۹۴۱  ........................................................................................................... گيالن

  ۰۳/۰ ۱۴۴۰ ۰۲/۰ ۸  ......................................................................................................... لرستان

  ۰۲/۰ ۱۲۵۰ ۰۲/۰ ۷  ....................................................................................................... مازندران

  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... مركزي

  ۰۱/۰ ۲۸۰ ۰۱/۰ ۲  ...................................................................................................... هرمزگان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... همدان

  ۰ ۰ ۰ ۰    ................................................................................................................  يزد 
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  1391: استان بر حسبها  تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه -8

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۵۲۵۰۶۲۷ ۱۰۰ ۲۶۰۶۷   ..........................................................................  كل كشور 

  ۲۲/۰ ۱۱۵۹۰ ۱۶/۰ ۴۱  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... آذربايجان غربي

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

  ۱۰/۳۱ ۱۶۳۳۱۹۰ ۱۹/۲۳ ۶۰۴۴  ......................................................................................................... اصفهان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .............................................................................................................. البرز

  ۰ ۰ ۰ ۰  .............................................................................................................. ايالم

  ۰۲/۰ ۸۸۰ ۰۲/۰ ۴  ........................................................................................................... بوشهر

  ۹۶/۳ ۲۰۷۸۴۰ ۴۷/۵ ۱۴۲۷  ............................................................................................................ تهران

  ۲۶/۰ ۱۳۹۰۰ ۲۸/۰ ۷۴  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 

  ۴۷/۳ ۱۸۲۲۳۲ ۲۷/۴ ۱۱۱۳  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۲۱/۷  ۳۷۸۷۲۸ ۷۳/۸ ۲۲۷۵  ........................................................................................... رضوياسانخر

  ۱۴/۰ ۷۵۳۰ ۱۹/۰ ۵۰  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۶۷/۰ ۳۵۰۳۹ ۱۳/۱ ۲۹۵  ..................................................................................................... خوزستان
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