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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

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

  .ذاتا  يا عمال  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 قبـل از    هـا و شـاخص  هـا و شـاخص    نسـبت نسـبت     محاسـبه محاسـبه . . ها به علت سرراست كردن ارقام اسـت ها به علت سرراست كردن ارقام اسـت   اختالف در سرجمعاختالف در سرجمع
  ..سرراست كردن ارقام صورت گرفته استسرراست كردن ارقام صورت گرفته است

// 



  

  

  پيشگفتارپيشگفتار
  ..كنـون ادامـه دارد  كنـون ادامـه دارد    تاتا  13471347  سالسال  هاي جاري مركز آمار ايران است كه ازهاي جاري مركز آمار ايران است كه از  هاي كشور يكي از فعاليتهاي كشور يكي از فعاليت  آوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاهآوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاه  جمعجمع

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

  ..هاي وضعيت اجتماعي و اقتصاديهاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي  يكي از شاخصيكي از شاخص  عنوانعنوان  بهبه  قرمزقرمز  گوشتگوشت    سرانهسرانه  عرضهعرضه    محاسبهمحاسبه -11
  ..، كله، پاچه و اندرونه، كله، پاچه و اندرونهرودهروده  ،،پوستپوست  ::با كشتار دام از قبيلبا كشتار دام از قبيل  مرتبطمرتبطاز اقالم آماري از اقالم آماري   رخيرخيخمين بخمين بتت -22
  ..شاخصي براي شناخت وضع مراتع كشورشاخصي براي شناخت وضع مراتع كشور  عنوانعنوان  بهبهتغييرات ميانگين وزن الشه تغييرات ميانگين وزن الشه  -33
  ..گوشت و توزيع صحيح آن در كشورگوشت و توزيع صحيح آن در كشور  احتمالياحتمالي  ريزي براي وارداتريزي براي واردات  برنامهبرنامه -44

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

موجب تشـكر  موجب تشـكر    در اجراي اين طرح،در اجراي اين طرح،  هاها  داريداريستانستانريزي اريزي ا  امهامهبرنبرن  معاونتمعاونتهاي سراسر كشور و هاي سراسر كشور و   هاي دامپزشكي، كشتارگاههاي دامپزشكي، كشتارگاه  همكاري صميمانه شبكههمكاري صميمانه شبكه
دن دن ششتر تر   گشاي ما براي مفيدتر و كاملگشاي ما براي مفيدتر و كامل  خود، مشوق و راهخود، مشوق و راه  يي  هاهانظران و محققان كشور انتظار دارد با ارائه پيشنهادها و انتقادنظران و محققان كشور انتظار دارد با ارائه پيشنهادها و انتقاد  صاحبصاحب  تماميتمامياز از . . استاست

  ..اين نشريه باشنداين 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  1335ايي بود كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال در شهره 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  اي همراه با دستور ن طرح پرسشنامهبراي اجراي اي. دامپزشكي مورد آمارگيري قرار گرفت
طور  هر ماه را با استفاده از آماري كه به   ها پرسشنامه مسئوالن كشتارگاه. گيرد ميها قرار  براي تكميل در اختيار مسئوالن كشتارگاه ها استانداري

هاي  سازمان مذكور پس از انجام بررسي و كنترل. دارند مسترد مي ها  ريزي استانداري برنامه معاونتشود تكميل و به  مرتب در دفتر ثبت مي
مركز آمار ايران  به ي، استخراج و انتشاريكند و در پايان هر فصل اطالعات ثبت شده را براي بررسي نها آمايي مي ها را داده الزم، پرسشنامه

  .دارد ارسال مي
در استفاده از آمارهاي ايـن  در استفاده از آمارهاي ايـن  . . به تفكيك استان درج شده استبه تفكيك استان درج شده است  1133در جدول صفحه در جدول صفحه   13921392شش طرح در سال شش طرح در سال هاي تحت پوهاي تحت پو  تعداد كشتارگاهتعداد كشتارگاه

  ::نشريه الزم است به نكات زير توجه شودنشريه الزم است به نكات زير توجه شود
  ..شودشود  از پوشش شبكه دامپزشكي نمياز پوشش شبكه دامپزشكي نمي  اين آمار، شامل اطالعات مربوط به كشتار دام در مناطق روستايي خارجاين آمار، شامل اطالعات مربوط به كشتار دام در مناطق روستايي خارج  ))الفالف
  ..استاستا ا مربوط به ذبح غير مجاز در شهرهمربوط به ذبح غير مجاز در شهره  آمار ارائه شده فاقد اطالعاتآمار ارائه شده فاقد اطالعات  ))بب
  ..در اين آمارگيري منظور شده استدر اين آمارگيري منظور شده است  هاي مجاز بخش خصوصي نيزهاي مجاز بخش خصوصي نيز  كشتارگاهكشتارگاه  ))پپ
  شـده شـده   مربوط به استان آوردهمربوط به استان آورده  هايهاي  آخرين سطر جدولآخرين سطر جدول  دردر  »»هاها  ساير كشتارگاهساير كشتارگاه««هاي خصوصي هر استان تحت عنوان هاي خصوصي هر استان تحت عنوان   آمار كشتار دام كشتارگاهآمار كشتار دام كشتارگاه  ))تت

  ..استاست  
  ..استاست  »»نفرنفر««ربوط به تعداد ربوط به تعداد مم  هايهاي  واحد شتر در جدولواحد شتر در جدول  ))ثث
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  1392 –هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهآمارگيري از مشخصات اساسي طرح 

    سابقه طرحسابقه طرح
تـاكنون اجـرا و نتـايج آن منتشـر     تـاكنون اجـرا و نتـايج آن منتشـر       13471347هاي جاري مركز آمار ايران است كه از سـال  هاي جاري مركز آمار ايران است كه از سـال    هاي كشور يكي از فعاليتهاي كشور يكي از فعاليت  طرح آمار كشتار دام كشتارگاهطرح آمار كشتار دام كشتارگاه

  ..گرديده استگرديده است

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

    ::تواند مورد استفاده قرار گيردتواند مورد استفاده قرار گيرد  هاي زير ميهاي زير مي  توزيع جغرافيايي، جمعيت، واردات و صادرات دام و مواد گوشتي تلفيق شود، از ديدگاهتوزيع جغرافيايي، جمعيت، واردات و صادرات دام و مواد گوشتي تلفيق شود، از ديدگاه
 ..هاي وضعيت اجتماعي و اقتصاديهاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي  عنوان يكي از شاخصعنوان يكي از شاخص  بهبه  قرمزقرمز  محاسبه مصرف سرانه گوشتمحاسبه مصرف سرانه گوشت  ــ  
و يـا تعـداد دام موجـود در    و يـا تعـداد دام موجـود در    پاچه و اندرونه پاچه و اندرونه   ،،كلهكله  ،،ـ تخمين بسياري از اقالم آماري ديگر كه در رابطه با كشتار دام است از قبيل پوست، رودهـ تخمين بسياري از اقالم آماري ديگر كه در رابطه با كشتار دام است از قبيل پوست، روده  

 ..كشوركشور
  ..اخصي براي شناخت وضع مراتع كشوراخصي براي شناخت وضع مراتع كشورعنوان شعنوان ش  ـ استفاده از تغييرات ميانگين وزن الشه بهـ استفاده از تغييرات ميانگين وزن الشه به  
  ..و توزيع صحيح آن در كشورو توزيع صحيح آن در كشورقرمز قرمز ريزي براي واردات گوشت ريزي براي واردات گوشت   ـ برنامهـ برنامه  

  ..هاي اقتصاديهاي اقتصادي  ـ تأمين نيازهاي آماري حسابـ تأمين نيازهاي آماري حساب
  ..هاها  ـ تأمين نيازهاي آماري ساير سازمانـ تأمين نيازهاي آماري ساير سازمان

  اهداف طرحاهداف طرح

اري، تحقيقات، كنترل و هـدايت عمليـات   اري، تحقيقات، كنترل و هـدايت عمليـات   ذذريزي، سياستگريزي، سياستگ  برنامهبرنامه  آوري و ارائه اطالعات ضروري برايآوري و ارائه اطالعات ضروري براي  هدف كلي اين طرح جمعهدف كلي اين طرح جمع  ::ف كليف كليااهدهداا  ))الفالف
  ..هاي رسمي كشور استهاي رسمي كشور است  دام كشتارگاهدام كشتارگاهاجرايي در زمينه فعاليت كشتار اجرايي در زمينه فعاليت كشتار 

تعداد كل كشتار، وزن كل الشه و ميانگين وزن يك رأس دام كشـتار شـده گوسـفند و بـره، بـز و بزغالـه، گـاو و گوسـاله،         تعداد كل كشتار، وزن كل الشه و ميانگين وزن يك رأس دام كشـتار شـده گوسـفند و بـره، بـز و بزغالـه، گـاو و گوسـاله،           ::اهداف تفصيلياهداف تفصيلي  ))بب
هاي ضبطي گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوسـاله، گـاوميش و   هاي ضبطي گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوسـاله، گـاوميش و     ش و شتر و بچه شتر، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشهش و شتر و بچه شتر، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشهگاوميش و بچه گاوميگاوميش و بچه گاومي
  ..بچه شتربچه شتر  بچه گاوميش و شتر وبچه گاوميش و شتر و
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  نوع آمارگيرينوع آمارگيري
  ..مارگيري اين طرح تمام شماري استمارگيري اين طرح تمام شماري استروش آروش آ

  چارچوب آماريچارچوب آماري
باشـند  باشـند    كه داراي مجـوز رسـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كشـور مـي       كه داراي مجـوز رسـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كشـور مـي         1392 در سالدر سال خصوصيخصوصيو و   ها اعم از دولتيها اعم از دولتي  كشتارگاهكشتارگاه  تماميتماميفهرست فهرست 
  ..دهددهد  آماري اين طرح را تشكيل ميآماري اين طرح را تشكيل مي  چارچوبچارچوب

  جامعه آماريجامعه آماري
  ..دهنددهند  آماري اين طرح را تشكيل ميآماري اين طرح را تشكيل ميجامعه جامعه   ،،13921392 در سال هاي رسمي كشورهاي رسمي كشور  كشتارگاهكشتارگاه  تماميتمامي

  واحد آماريواحد آماري
  ..واحد آماري طرح، يك واحد كشتارگاه رسمي كشور استواحد آماري طرح، يك واحد كشتارگاه رسمي كشور است

  ريريزمان آمارگيزمان آمارگي
  ..گيري اين طرح انتهاي هر ماه استگيري اين طرح انتهاي هر ماه استزمان آمارزمان آمار

  زمان آماريزمان آماري
  ..هاي سال استهاي سال است  زمان آماري اين طرح هريك از ماهزمان آماري اين طرح هريك از ماه

  سطح انتشار نتايجسطح انتشار نتايج
  ..استان ارائه خواهد شداستان ارائه خواهد شد  كشور وكشور و  آوري شده در سطحآوري شده در سطح  آمار و اطالعات جمعآمار و اطالعات جمع
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  1392 –هاي كشور چكيده آمار كشتار دام كشتارگاه

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

 360كشـتارگاه دام در كشـور وجـود داشـته اسـت كـه از ايـن تعـداد          391، تعـداد  1392طبق نتايج حاصل از اجراي اين طرح در سال 
كشـتارگاه اسـت    36ترين تعداد كشتارگاه مربوط به استان فارس با  بيش. خصوصي بوده استكشتارگاه متعلق به بخش  31كشتارگاه دولتي و 

را در كشور   كشتارگاه، كمترين تعداد كشتارگاه 2با  زوينق هاي البرز، قم و كشتارگاه خصوصي است و استان 4كشتارگاه دولتي و  32كه شامل 
  .به خود اختصاص داده است

  :باشد به شرح زير مي 1392م در سال اي از آمار كشتار دا خالصه
  .هزار تن بوده است 377هاي كشتار شده  هاي كشور بر حسب وزن الشه مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه -
هـزار   1678هزار تن گزارش شده است كه استان تهران با  138138هزار الشه به وزن  74507450تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است هزار تن بيش 26زن الشه به و
 8هـزار الشـه بـه وزن     602هزار تن بوده كه استان اصفهان بـا   3333هزار الشه به وزن  22062206تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داد هزار تن بيش
 198ترين تعداد مربوط به استان تهـران بـا    هزار تن و بيش 198198هزار الشه به وزن  10351035ذبح شده تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله  -

 .هزار تن بوده است 32هزار الشه به وزن 
هـزار الشـه بـه     7هزار تن بوده كه استان خوزستان با  33هزار الشه به وزن  2020تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است ن بيشهزار ت 1وزن 
با تقريبـا    يزدترين تعداد مربوط به استان  هزار تن بوده كه بيش 55هزار الشه به وزن  2244تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده  -

 .هزار تن بوده است 2هزار الشه به وزن  8
ـ   56/18متوسط وزن يـك الشـه گوسـفند و بـره      -   كيلـوگرم، گـاوميش و    02/191كيلـوگرم، گـاو و گوسـاله     9/14ز و بزغالـه  كيلـوگرم، ب

 .كيلوگرم بوده است 11/208كيلوگرم و شتر و بچه شتر  21/166بچه گاوميش 

گوسـفند و   91نسبت به سال  92مويد اين مطلب است كه تعداد كشتار دام در سال  1392و  1391هاي  اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه
هـاي   مقايسـه عملكـرد كشـتارگاه    .بز و بزغاله افزايش و براي گاو و گوساله، گاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه شتر كاهش بوده اسـت  بره و

مقـدار توليـد گوشـت     .هاي رسمي كشـور اسـت   درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه 9 كاهشمويد  91نسبت به سال  92كشور در سال 
اين در حالي است كه مقدار توليـد گوشـت گـاو و    . استافزايش داشته  درصد 4بز و بزغاله  و درصد 10براي گوسفند و بره نسبت به سال قبل 

 .درصد كاهش داشته است 5و  34، 20و شتر و بچه شتر كشتار شده نسبت به سال قبل به ترتيب  ، گاوميش و بچه گاوميشگوساله
بـا   .اسـت  1392ز كشـتار ايـن نـوع دام در سـال     اكـاهش قابـل تـوجهي     حاكي از و گوساله بررسي روند تعداد و وزن الشه كشتاري گاو

اعـالم شـده    ه شرح ذيلبها داليل اين كاهش  دامپزشكي استانها و اداره كل  مجري طرح در استان همكاران عمل آمده از سوي هاي به استعالم
  :است

  افزايش قيمت گوشت گاو و گوساله -1
  هاي منجمد وارداتي افزايش مصرف گوشت -2
  فيدافزايش مصرف گوشت س -3
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  1392: حسب استان اند بر هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته تعداد كشتارگاه

  استان

 ها تعداد كشتارگاه

 خصوصي  دولتي  كل

 ۳۱ ۳۶۰ ۳۹۱   .......................................................................................................................   كل كشور

 ۰ ۱۵ ۱۵   ...................................................................................................................................................   آذربايجان شرقي

 ۰ ۱۷ ۱۷   .................................................................................................................................................... آذربايجان غربي

 ۰ ۱۲ ۱۲   ..................................................................................................................................................................... اردبيل

 ۶ ۲۸ ۳۴   ................................................................................................................................................................... اصفهان

 ۱ ۱ ۲   ........................................................................................................................................................................ البرز

 ۰ ۱۲ ۱۲   ........................................................................................................................................................................ مايال

 ۰ ۵ ۵   ..................................................................................................................................................................... بوشهر

 ۱۰ ۴ ۱۴   ...................................................................................................................................................................... تهران

 ۰ ۱۱ ۱۱   .........................................................................................................................................  چهارمحال و بختياري 

 ۰ ۱۰ ۱۰   ..................................................................................................................................................... خراسان جنوبي

 ۱ ۳۳ ۳۴   ..................................................................................................................................................... خراسان رضوي

 ۰ ۸ ۸   ..................................................................................................................................................... خراسان شمالي

 ۰ ۲۳ ۲۳   ............................................................................................................................................................... خوزستان

 ۱ ۳ ۴   ..................................................................................................................................................................... زنجان

 ۰ ۷ ۷   .................................................................................................................................................................... سمنان

 ۷ ۷ ۱۴   ..........................................................................................................................................  سيستان و بلوچستان 

 ۴ ۳۲ ۳۶   ...................................................................................................................................................................... فارس

 ۱ ۱ ۲   ......................................................................................................................................................................قزوين

 ۰ ۲ ۲   ............................................................................................................................................................................ قم

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

 ۰ ۲۴ ۲۴   ..................................................................................................................................................................... كرمان

 ۰ ۱۱ ۱۱   ................................................................................................................................................................. كرمانشاه

 ۰ ۷ ۷   ..........................................................................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

 ۰ ۱۲ ۱۲   ................................................................................................................................................................... گلستان

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

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

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

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

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

 ۰ ۸ ۸   .................................................................................................................................................................... همدان

 ۰ ۹ ۹   ..........................................................................................................................................................................  يزد 
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  )1383-1392(هاي كشور  آمار كشتار دام كشتارگاهاجمالي به روند تغييرات  ينگاه

  :دهد ور طي ده ساله اخير نشان ميهاي كش قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  آمار مربوط به تعداد و وزن الشه
تعداد با تعداد با   ترينترين  و بيشو بيش  13138989هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   9090هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   48844884ـ كمترين تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با ـ كمترين تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 11

هزار هزار   113838هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   74507450به به   13921392اين ميزان در سال اين ميزان در سال   ..بوده استبوده است  13138787هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   117070هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   1003810038
  ..تن رسيده استتن رسيده است

تـرين تعـداد بـا    تـرين تعـداد بـا      و بـيش و بـيش 13891389سال سال هزار تن مربوط به هزار تن مربوط به   2255هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   17491749ذبح شده با ذبح شده با     قابل مصرف بز و بزغالهقابل مصرف بز و بزغاله    ـ كمترين تعداد الشهـ كمترين تعداد الشه22
هـزار تـن   هـزار تـن     3333هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   22206206به به   13921392اين ميزان در سال اين ميزان در سال   ..بوده استبوده است  13813855هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   3399هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   29142914

  ..رسيده استرسيده است
با با   ترين تعدادترين تعداد  و بيشو بيش  13139292هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   198198هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   10351035قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با     ـ كمترين تعداد الشهـ كمترين تعداد الشه33

  ..بوده استبوده است  13138787هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   269269هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   15781578
و و 13921392و و   13891389  هايهاي  تن مربوط به سالتن مربوط به سال  هزارهزار  33هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   2020قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با     ـ كمترين تعداد الشهـ كمترين تعداد الشه44

    ..بوده استبوده است  13841384تن مربوط به سال تن مربوط به سال   هزارهزار  88ر الشه به وزن ر الشه به وزن هزاهزا  5454ترين تعداد با ترين تعداد با   بيشبيش
هـزار  هـزار    4455تـرين تعـداد بـا    تـرين تعـداد بـا      و بـيش و بـيش   13138484هزارتن مربوط به سال هزارتن مربوط به سال   44هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   2020قابل مصرف شتر و بچه شتر با قابل مصرف شتر و بچه شتر با     ـ كمترين تعداد الشهـ كمترين تعداد الشه55

  ..تن رسيده استتن رسيده است  هزارهزار  55هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   2244به به   13921392اين ميزان در سال اين ميزان در سال . . بوده استبوده است  13138888هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   1010الشه به وزن الشه به وزن 
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  )هزار الشه(  1383-92: 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

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  

1392   .......................................................................................   ۷۴۵۰  ۲۲۰۶  ۱۰۳۵  ۲۰  ۲۴  

  1383=100  1384-92: هاي كشور الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه دادشاخص تغييرات تع -ب

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

1384 ........................................................................................  ۱۱۲ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۷ ۷۷ 

1385 ........................................................................................  ۱۲۹ ۱۲۵ ۱۱۵ ۱۰۰ ۱۰۴ 

1386 ........................................................................................  ۱۲۳ ۱۰۴ ۹۹ ۷۸ ۱۱۵ 

1387 ........................................................................................  ۱۳۱ ۱۰۴ ۱۱۹ ۱۰۲ ۱۳۱ 

1388 ........................................................................................  ۸۴ ۸۲ ۱۰۸ ۶۷ ۱۷۱ 

1389 ........................................................................................  ۶۴ ۷۵ ۹۳ ۴۳ ۱۱۲ 

1390 ........................................................................................  ۷۴ ۷۹ ۱۰۴ ۵۶ ۱۰۳ 

1391 ........................................................................................  ۸۹ ۹۱ ۱۰۴ ۷۰ ۱۰۰ 

1392   ........................................................................................   ۹۸ ۹۵ ۷۸ ۴۳ ۹۲ 
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  )هزار تن(  1383-92: هاي كشور قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  وزن الشه -پ

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

  بچه گاوميش
 شتر و بچه شتر

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  

1392   ................................................   ۳۷۷  ۱۳۸  ۳۳  ۱۹۸  ۳  ۵  

  1383=100  1384-92 :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

1384 ................................................   ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۴ ۸۰ 

1385 ................................................   ۱۲۲ ۱۲۷ ۱۲۶ ۱۱۹ ۱۰۰ ۱۰۰ 

1386 ................................................   ۱۱۳ ۱۲۳ ۱۱۰ ۱۰۸ ۸۶ ۱۲۰ 

1387 ................................................   ۱۲۸ ۱۳۰ ۱۰۶ ۱۳۰ ۱۱۴ ۱۴۰ 

1388 ................................................   ۱۰۶ ۸۷ ۸۷ ۱۱۹ ۷۴ ۲۰۰ 

1389 ................................................   ۹۱ ۶۹ ۸۱ ۱۰۷ ۴۳ ۱۲۰ 

1390 ................................................   ۱۰۳ ۷۹ ۸۷ ۱۲۱ ۵۷ ۱۲۰ 

1391 ................................................   ۱۰۹ ۹۶ ۱۰۳ ۱۲۰ ۷۱ ۱۰۰ 

1392   ................................................   ۹۹ ۱۰۵ ۱۰۶ ۹۶ ۴۳ ۱۰۰ 
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  هاي خصوصيكشتارگاه دولتيهايكشتارگاه هاكشتارگاه تعداد كل

391  360  31  

 1392هاي كشور در سال هتعداد كشتارگا
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آماري هاي جدول



  27  1392- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  )رأس(  1392: 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 گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۲۳۹۳۱  ۲۰۲۳۱  ۱۰۳۵۲۶۵ ۲۲۰۶۲۷۵ ۷۴۴۹۷۸۹  ........................................................... كل سال

  ۳۹۱۱  ۴۵۱۸  ۲۲۶۰۹۹ ۴۴۷۱۵۱ ۱۶۶۸۸۰۰  ...................................................................... بهار

  ۱۰۳۹  ۱۰۸۰  ۶۷۴۵۱ ۱۰۹۲۱۳ ۴۱۷۹۱۱  .................................................................................... فروردين

  ۱۵۰۶  ۱۷۵۲  ۷۸۴۴۸ ۱۶۸۰۰۵ ۶۱۸۲۳۵  ................................................................................ ارديبهشت

  ۱۳۶۶  ۱۶۸۶  ۸۰۲۰۰ ۱۶۹۹۳۳ ۶۳۲۶۵۴  ........................................................................................ خرداد

  ۵۸۳۴  ۵۱۲۶  ۲۶۷۴۶۹ ۶۴۰۶۳۳ ۲۰۹۶۲۲۷  ............................................................... تابستان

  ۲۲۱۳  ۱۷۹۶  ۹۴۴۸۰ ۲۳۰۲۶۳ ۸۰۳۴۸۰  .............................................................................................. تير

  ۱۶۶۲  ۱۵۷۳  ۸۳۸۴۰ ۱۹۹۹۳۷ ۶۴۰۹۴۳  ......................................................................................... مرداد

  ۱۹۵۹  ۱۷۵۷  ۸۹۱۴۹ ۲۱۰۴۳۳ ۶۵۱۸۰۴  ...................................................................................... شهريور

  ۶۵۳۲  ۵۱۵۴  ۲۶۴۱۴۸ ۵۸۱۲۴۸ ۱۷۴۳۵۳۳  .................................................................... پاييز

  ۲۲۰۳  ۱۹۹۴  ۸۵۶۸۰ ۲۱۷۸۲۳ ۶۴۴۲۱۵  .............................................................................................مهر

  ۲۰۷۵  ۱۸۶۰  ۹۰۸۰۵ ۱۸۳۶۷۲ ۵۴۳۳۷۳  ............................................................................................ آبان

  ۲۲۵۴  ۱۳۰۰  ۸۷۶۶۳ ۱۷۹۷۵۳ ۵۵۵۹۴۵  ............................................................................................. آذر

  ۷۶۵۴  ۵۴۳۳  ۲۷۷۵۴۹ ۵۳۷۲۴۳ ۱۹۴۱۲۲۹  ............................................................... زمستان

  ۲۳۰۲  ۱۶۶۶  ۸۸۵۲۱ ۱۶۳۷۰۴ ۵۶۰۵۰۵  ............................................................................................. دي

  ۲۴۴۷  ۱۷۹۱  ۸۶۸۱۰ ۱۶۵۵۰۸ ۵۹۳۰۳۹  ......................................................................................... بهمن

  ۲۹۰۵  ۱۹۷۶  ۱۰۲۲۱۸  ۲۰۸۰۳۱  ۷۸۷۶۸۵   ........................................................................................  اسفند 
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  )كيلوگرم(  1392: فصل و ماه بر حسبهاي كشور  دام كشتار شده در كشتارگاهانواع  وزن -2

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۴۹۸۰۲۴۸  ۳۳۶۲۵۶۰ ۱۹۷۷۵۱۵۷۵  ۳۲۸۸۲۱۰۰ ۱۳۸۲۴۳۸۴۲  ........................................................... كل سال

  ۷۹۸۶۵۲  ۷۱۸۸۰۰  ۴۲۴۰۵۸۸۳ ۶۶۴۹۵۴۱ ۳۰۴۸۰۳۶۵  ...................................................................... بهار

  ۲۱۶۱۲۲  ۱۷۵۶۹۳  ۱۲۵۸۵۹۸۴ ۱۶۳۳۱۵۰ ۷۹۱۱۳۷۶  .................................................................................... فروردين

  ۳۰۵۵۰۰  ۲۷۵۵۹۷  ۱۴۷۱۸۹۵۴ ۲۴۸۹۲۳۳ ۱۱۲۳۴۱۷۷  ................................................................................ ارديبهشت

  ۲۷۷۰۳۰  ۲۶۷۵۱۰  ۱۵۱۰۰۹۴۵ ۲۵۲۷۱۵۸ ۱۱۳۳۴۸۱۲  ........................................................................................ خرداد

  ۱۲۰۲۱۷۰  ۸۲۷۸۶۶  ۵۰۳۲۹۰۹۰ ۹۶۱۳۸۹۹ ۳۸۲۴۶۸۰۷  ............................................................... تابستان

  ۴۵۰۴۵۴  ۲۸۹۷۶۵  ۱۷۸۱۷۴۶۴ ۳۴۱۰۲۸۷ ۱۴۳۷۹۹۶۸  .............................................................................................. تير

  ۳۴۵۰۳۶  ۲۵۰۶۳۰  ۱۵۷۰۸۳۹۰ ۲۹۹۹۲۱۵ ۱۱۷۲۶۹۰۸  ......................................................................................... مرداد

  ۴۰۶۶۸۰  ۲۸۷۴۷۱  ۱۶۸۰۳۲۳۶ ۳۲۰۴۳۹۷ ۱۲۱۳۹۹۳۱  ...................................................................................... شهريور

  ۱۳۴۳۹۴۰  ۸۹۲۴۰۳  ۵۰۷۴۰۷۸۳ ۸۷۷۱۹۵۶ ۳۲۹۶۵۷۹۱  .................................................................... پاييز

  ۴۵۷۳۱۱  ۳۴۸۲۳۳  ۱۶۲۳۸۰۵۳ ۳۲۷۵۵۲۴ ۱۲۰۴۷۶۴۶  .............................................................................................مهر

  ۴۲۹۶۰۸  ۳۱۷۰۰۶  ۱۷۶۶۹۵۸۹ ۲۸۵۱۷۹۱ ۱۰۳۸۲۷۵۳  ............................................................................................ آبان

  ۴۵۷۰۲۱  ۲۲۷۱۶۴  ۱۶۸۳۳۱۴۱ ۲۶۴۴۶۴۱ ۱۰۵۳۵۳۹۲  ............................................................................................. آذر

  ۱۶۳۵۴۸۶  ۹۲۳۴۹۱  ۵۴۲۷۵۸۱۹ ۷۸۴۶۷۰۴ ۳۶۵۵۰۸۷۹  ............................................................... زمستان

  ۴۸۶۹۲۱  ۲۷۵۸۲۲  ۱۷۰۳۳۸۵۰ ۲۳۹۲۴۹۵ ۱۰۶۷۳۸۴۲  ............................................................................................. دي

  ۵۲۲۵۲۳  ۳۱۱۸۹۹  ۱۷۱۲۹۹۶۹ ۲۳۹۱۴۹۷ ۱۱۱۸۳۴۲۹  ......................................................................................... بهمن

  ۶۲۶۰۴۲  ۳۳۵۷۷۰  ۲۰۱۱۲۰۰۰  ۳۰۶۲۷۱۲  ۱۴۶۹۳۶۰۸   ........................................................................................  اسفند 



  29  1392- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  )كيلوگرم(  1392: ل و ماهفص بر 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

  ۱۱/۲۰۸  ۲۱/۱۶۶  ۰۲/۱۹۱ ۹۰/۱۴ ۵۶/۱۸  ........................................................... كل سال

  ۲۱/۲۰۴  ۱۰/۱۵۹  ۵۵/۱۸۷ ۸۷/۱۴ ۲۶/۱۸  ...................................................................... بهار

  ۰۱/۲۰۸  ۶۸/۱۶۲  ۵۹/۱۸۶ ۹۵/۱۴ ۹۳/۱۸  .................................................................................... فروردين

  ۸۶/۲۰۲  ۳۰/۱۵۷  ۶۳/۱۸۷ ۸۲/۱۴ ۱۷/۱۸  ................................................................................ ارديبهشت

  ۸۰/۲۰۲  ۶۷/۱۵۸  ۲۹/۱۸۸ ۸۷/۱۴ ۹۲/۱۷  ........................................................................................ خرداد

  ۰۶/۲۰۶  ۵۰/۱۶۱  ۱۷/۱۸۸ ۰۱/۱۵ ۲۵/۱۸  ............................................................... تابستان

  ۵۵/۲۰۳  ۳۴/۱۶۱  ۵۸/۱۸۸ ۸۱/۱۴ ۹۰/۱۷  .............................................................................................. تير

  ۶۰/۲۰۷  ۳۳/۱۵۹  ۳۶/۱۸۷ ۱۵ ۳۰/۱۸  ......................................................................................... مرداد

  ۶۰/۲۰۷  ۶۱/۱۶۳  ۴۸/۱۸۸ ۲۳/۱۵ ۶۳/۱۸  ...................................................................................... شهريور

  ۷۵/۲۰۵  ۱۵/۱۷۳  ۰۹/۱۹۲ ۰۹/۱۵ ۹۱/۱۸  .................................................................... پاييز

  ۵۹/۲۰۷  ۶۴/۱۷۴  ۵۲/۱۸۹ ۰۴/۱۵ ۷۰/۱۸  .............................................................................................مهر

  ۰۴/۲۰۷  ۴۳/۱۷۰  ۵۹/۱۹۴ ۵۳/۱۵ ۱۱/۱۹  ............................................................................................ آبان

  ۷۶/۲۰۲  ۷۴/۱۷۴  ۰۲/۱۹۲ ۷۱/۱۴ ۹۵/۱۸  ............................................................................................. آذر

  ۶۸/۲۱۳  ۹۸/۱۶۹  ۵۵/۱۹۵ ۶۱/۱۴ ۸۳/۱۸  ............................................................... زمستان

  ۵۲/۲۱۱  ۵۶/۱۶۵  ۴۳/۱۹۲ ۶۱/۱۴ ۰۴/۱۹  ............................................................................................. دي

  ۵۴/۲۱۳  ۱۵/۱۷۴  ۳۳/۱۹۷ ۴۵/۱۴ ۸۶/۱۸  ......................................................................................... بهمن

  ۵۰/۲۱۵  ۹۲/۱۶۹  ۷۶/۱۹۶  ۷۲/۱۴  ۶۵/۱۸   ........................................................................................  اسفند 
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  1392: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گوسفند و بره -4

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۳۸۲۴۳۸۴۲ ۱۰۰ ۷۴۴۹۷۸۹   ..........................................................................  كل كشور 

  ۴۴/۴ ۶۱۴۰۰۴۰ ۰۷/۴ ۳۰۳۳۹۸  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۷۶/۰ ۱۰۵۰۲۷۳ ۶۷/۰ ۵۰۰۵۹  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۰۳/۳ ۴۱۹۰۶۰۰ ۸۰/۲ ۲۰۸۵۰۰  .......................................................................................................... اردبيل
  ۴۶/۱۳ ۱۸۶۱۲۲۴۸ ۹۵/۱۳ ۱۰۳۹۲۹۳  ......................................................................................................... اصفهان

  ۵۵/۱ ۲۱۴۵۰۹۶ ۸۱/۱ ۱۳۴۵۷۲  .............................................................................................................. البرز
  ۲۶/۰ ۳۵۲۶۱۳ ۲۲/۰ ۱۶۲۰۱  .............................................................................................................. ايالم

  ۰۸/۰ ۱۰۳۶۹۱ ۰۸/۰ ۵۶۸۷  ........................................................................................................... بوشهر
  ۸۶/۱۸ ۲۶۰۷۹۶۸۴ ۵۳/۲۲ ۱۶۷۸۲۹۲  ............................................................................................................ تهران

  ۴۵/۱ ۲۰۰۴۱۷۹ ۴۷/۱ ۱۰۹۵۶۰  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۳۴/۰ ۴۶۸۸۵۶ ۳۷/۰ ۲۷۳۹۰  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۸۰/۲۱  ۳۰۱۴۱۸۶۹ ۷۴/۱۷ ۱۳۲۱۵۶۷  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۵۷/۰ ۷۸۲۷۷۶ ۴۸/۰ ۳۵۴۹۶  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۰۴/۳ ۴۲۰۲۳۲۴ ۱۴/۴ ۳۰۸۶۶۹  ..................................................................................................... خوزستان
  ۳۰/۰ ۴۱۰۲۰۰ ۲۶/۰ ۱۹۵۱۱  ........................................................................................................... زنجان
  ۳۸/۱ ۱۹۱۱۹۱۰ ۳۹/۱ ۱۰۳۳۳۰  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۱/۰ ۹۶۳۰ ۰۱/۰ ۶۰۲  ................................................................................  چستان سيستان و بلو
  ۱۶/۴ ۵۷۵۳۵۵۳ ۵۷/۳ ۲۶۵۶۸۸  ............................................................................................................ فارس
  ۹۹/۰ ۱۳۷۳۷۴۷ ۰۱/۱ ۷۵۱۱۹  ........................................................................................................... قزوين

  ۱۳/۵ ۷۰۹۲۴۵۰ ۲۹/۵ ۳۹۴۰۲۵  ..................................................................................................................قم
  ۶۳/۰ ۸۶۵۹۹۴ ۵۳/۰ ۳۹۵۴۴  ..................................................................................................... كردستان

  ۵۱/۱ ۲۰۸۲۳۳۷ ۸۵/۱ ۱۳۷۶۱۲  ........................................................................................................... كرمان
  ۳۶/۱ ۱۸۷۶۱۲۱ ۴۴/۱ ۱۰۷۶۰۸  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۴۴/۰ ۶۰۳۳۲۲ ۵۱/۰ ۳۸۱۲۴  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۸۳/۱ ۲۵۳۲۹۶۸ ۷۵/۱ ۱۳۰۱۶۰  ........................................................................................................ گلستان
  ۰۶/۱ ۱۴۵۹۷۹۳ ۱۱/۱ ۸۲۴۰۳  ........................................................................................................... گيالن
  ۴۹/۲ ۳۴۴۱۴۳۴ ۱۸/۲ ۱۶۲۳۶۶  ......................................................................................................... لرستان

  ۰۶/۳ ۴۲۳۰۵۲۶ ۲۴/۳ ۲۴۱۰۹۴  ....................................................................................................... مازندران
  ۴۱/۱ ۱۹۴۷۷۵۵ ۱۹/۱ ۸۸۳۴۸  ......................................................................................................... مركزي

  ۲۰/۰ ۲۷۳۲۳۷ ۲۵/۰ ۱۸۶۵۲  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۳۵/۲ ۳۲۵۰۰۹۷ ۰۹/۲ ۱۵۵۴۶۳  .......................................................................................................... همدان

  ۰۶/۲ ۲۸۵۴۵۱۹ ۰۳/۲ ۱۵۱۴۵۶    ................................................................................................................  يزد 
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  1392: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن بز و بزغاله -5

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۳۲۸۸۲۱۰۰ ۱۰۰ ۲۲۰۶۲۷۵   ..........................................................................  كل كشور 

  ۸۹/۰ ۲۹۲۹۰۳ ۶۹/۰ ۱۵۳۱۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۷۲/۰ ۲۳۷۸۸۱ ۸۰/۰ ۱۷۷۵۵  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۴۵/۰ ۱۴۷۷۹۱ ۴۴/۰ ۹۶۸۵  .......................................................................................................... اردبيل
  ۷۶/۲۴ ۸۱۴۰۵۲۷ ۳۰/۲۷ ۶۰۲۳۱۳  ......................................................................................................... اصفهان

  ۳۷/۰ ۱۲۲۳۷۸ ۴۰/۰ ۸۷۹۲  .............................................................................................................. البرز
  ۶۵/۰ ۲۱۴۳۸۸ ۵۲/۰ ۱۱۳۷۶  .............................................................................................................. ايالم

  ۷۶/۰ ۲۴۹۱۱۱ ۸۱/۰ ۱۷۸۸۵  ........................................................................................................... بوشهر
  ۲۴/۲ ۷۳۶۶۵۹ ۲۴/۲ ۴۹۴۹۰  ............................................................................................................ تهران

  ۰۸/۱ ۳۵۵۸۹۷ ۱۰/۱ ۲۴۲۴۳  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۶۶/۰ ۲۱۶۸۴۱ ۷۹/۰ ۱۷۵۳۸  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۸۸/۳  ۱۲۷۴۷۰۸ ۲۸/۳ ۷۲۲۸۰  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۲۴/۱ ۴۰۶۴۸۱ ۰۸/۱ ۲۳۸۹۹  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۰۴/۶ ۱۹۸۷۵۴۰ ۳۵/۷ ۱۶۲۱۲۹  ..................................................................................................... خوزستان
  ۱۸/۰ ۵۹۲۶۷ ۱۴/۰ ۳۰۸۲  ........................................................................................................... زنجان
  ۲۴/۲ ۷۳۵۶۱۳ ۸۷/۱ ۴۱۳۶۳  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۴/۰ ۱۳۶۶۳ ۰۴/۰ ۹۰۶  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۶۶/۱۶ ۵۴۷۷۹۹۰ ۰۴/۱۵ ۳۳۱۷۲۱  ............................................................................................................ فارس
  ۸۸/۰ ۲۹۰۶۹۰ ۷۹/۰ ۱۷۳۹۴  ........................................................................................................... قزوين

  ۶۴/۴ ۱۵۲۴۵۹۰ ۸۴/۳ ۸۴۷۵۵  ..................................................................................................................قم
  ۵۸/۰ ۱۹۱۱۹۲ ۵۲/۰ ۱۱۴۷۷  ..................................................................................................... كردستان

  ۶۹/۳ ۱۲۱۳۹۵۳ ۲۲/۴ ۹۳۱۶۵  ........................................................................................................... كرمان
  ۹۵/۰ ۳۱۲۷۱۱ ۸۹/۰ ۱۹۶۹۴  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۷۶/۳ ۱۲۳۶۸۹۸ ۱۸/۴ ۹۲۲۵۹  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۵/۱ ۴۷۷۱۳۲ ۴۲/۱ ۳۱۳۱۸  ........................................................................................................ گلستان
  ۲۸/۳ ۱۰۷۹۴۶۵ ۰۲/۳ ۶۶۷۰۷  ........................................................................................................... گيالن
  ۵۰/۲ ۸۲۲۸۶۰ ۳۱/۲ ۵۰۸۷۹  ......................................................................................................... لرستان

  ۷۹/۴ ۱۵۷۴۲۵۰ ۰۳/۵ ۱۱۱۰۶۴  ....................................................................................................... مازندران
  ۷۹/۳ ۱۲۴۶۸۶۴ ۲۲/۳ ۷۰۹۵۴  ......................................................................................................... مركزي

  ۹۹/۰ ۳۲۵۳۸۳ ۴۰/۱ ۳۰۸۱۷  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۱۳/۱ ۳۷۰۸۸۵ ۸۴/۰ ۱۸۵۱۳  .......................................................................................................... همدان

  ۷۰/۴ ۱۵۴۵۵۸۹ ۴۲/۴ ۹۷۵۱۲    ................................................................................................................  يزد 
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  1392: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  داد و وزن گاو و گوسالهتع -6

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۹۷۷۵۱۵۷۵ ۱۰۰ ۱۰۳۵۲۶۵   ..........................................................................  كل كشور 

  ۰۷/۶ ۱۱۹۹۷۰۰۳ ۴۶/۵ ۵۶۵۵۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۱۹/۳ ۶۳۱۱۷۳۸ ۳۶/۳ ۳۴۷۳۴  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۷۹/۱ ۳۵۴۴۸۱۶ ۰۵/۲ ۲۱۱۸۲  .......................................................................................................... اردبيل
  ۶۶/۵ ۱۱۱۹۰۱۳۵ ۸۴/۴ ۵۰۱۰۷  ......................................................................................................... اصفهان

  ۵۷/۲ ۵۰۸۸۵۶۰ ۴۸/۲ ۲۵۷۱۹  .............................................................................................................. البرز
  ۳۰/۰ ۵۹۸۹۴۶ ۲۹/۰ ۲۹۹۷  .............................................................................................................. ايالم

  ۱۹/۰ ۳۸۰۴۸۰ ۲۴/۰ ۲۴۵۲  ........................................................................................................... بوشهر
  ۱۷/۱۶ ۳۱۹۸۵۵۵۲ ۱۷/۱۹ ۱۹۸۴۵۶  ............................................................................................................ تهران

  ۶۳/۰ ۱۲۵۱۸۶۲ ۷۳/۰ ۷۵۳۹  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۲۹/۰ ۵۶۳۹۲۲ ۲۸/۰ ۲۸۷۶  .......................................................................................... جنوبيخراسان

  ۳۲/۹  ۱۸۴۲۶۸۳۸ ۰۱/۷ ۷۲۵۷۱  ........................................................................................... رضويراسانخ
  ۵۵/۰ ۱۰۹۵۵۰۵ ۴۹/۰ ۵۱۱۵  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۲۵/۳ ۶۴۲۴۶۵۱ ۵۰/۴ ۴۶۶۱۶  ..................................................................................................... خوزستان
  ۴۲/۱ ۲۸۰۴۹۵۳ ۳۴/۱ ۱۳۸۳۸  ........................................................................................................... زنجان
  ۷۱/۰ ۱۳۹۸۷۶۲ ۶۴/۰ ۶۶۳۱  .......................................................................................................... سمنان

  ۴۴/۱۲ ۲۴۶۰۸۰۶۵ ۲۴/۱۱ ۱۱۶۳۶۲  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۴۶/۴ ۸۸۱۴۴۵۱ ۳۴/۳ ۳۴۶۲۴  ............................................................................................................ فارس
  ۸۱/۲ ۵۵۴۸۶۱۷ ۳۶/۲ ۲۴۴۲۶  ........................................................................................................... قزوين

  ۰۲/۱ ۲۰۱۹۴۰۰ ۹۸/۰ ۱۰۰۹۷  ..................................................................................................................قم
  ۴۳/۲ ۴۸۰۳۴۱۸ ۴۵/۲ ۲۵۳۷۲  ..................................................................................................... كردستان

  ۳۱/۲ ۴۵۶۳۳۷۰ ۴۳/۲ ۲۵۲۰۸  ........................................................................................................... كرمان
  ۲۱/۲ ۴۳۷۹۱۹۴ ۹۹/۲ ۳۰۹۸۲  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۱۲/۰ ۲۳۵۰۴۳ ۱۳/۰ ۱۳۹۷  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۲/۱ ۲۸۰۳۴۷۷ ۰۸/۱ ۱۱۱۶۶  ........................................................................................................ گلستان
  ۷۹/۴ ۹۴۶۸۱۰۸ ۹۳/۵ ۶۱۴۰۹  ........................................................................................................... گيالن
  ۴۶/۲ ۴۸۷۱۵۷۰ ۷۰/۲ ۲۷۹۶۲  ......................................................................................................... لرستان

  ۷۸/۴ ۹۴۵۱۹۰۰ ۲۰/۵ ۵۳۸۷۱  ....................................................................................................... مازندران
  ۵۷/۲ ۵۰۸۹۰۰۵ ۳۰/۲ ۲۳۷۷۱  ......................................................................................................... مركزي

  ۸۰/۰ ۱۵۹۱۴۹۸ ۰۹/۱ ۱۱۲۸۹  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۵۷/۲ ۵۰۷۳۹۷۵ ۳۵/۲ ۲۴۳۳۵  .......................................................................................................... همدان

  ۶۹/۰ ۱۳۶۶۷۶۱ ۵۴/۰ ۵۶۱۱    ................................................................................................................  يزد 
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  1392: استان بر حسبها  گاوميش كشتار شده در كشتارگاهتعداد و وزن گاوميش و بچه  -7

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۳۳۶۲۵۶۰ ۱۰۰ ۲۰۲۳۱   ..........................................................................  كل كشور 

  ۱۴/۳۱ ۱۰۴۷۰۶۶ ۳۸/۲۵ ۵۱۳۴  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۰۸/۲۱ ۷۰۸۷۴۳ ۶۶/۲۴ ۴۹۸۹  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۴۳/۱۰ ۳۵۰۶۲۷ ۹۶/۹ ۲۰۱۴  .......................................................................................................... اردبيل
  ۲۵/۰ ۸۴۴۰ ۲۱/۰ ۴۳  ......................................................................................................... اصفهان

  ۰ ۰ ۰ ۰  .............................................................................................................. البرز
  ۰۱/۰ ۲۲۰ ۰ ۱  .............................................................................................................. ايالم

  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... بوشهر
  ۵۷/۰ ۱۹۱۸۰ ۵۲/۰ ۱۰۵  ............................................................................................................ تهران

  ۰ ۰ ۰ ۰  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۰۷/۰ ۲۳۳۵ ۱۴/۰ ۲۸  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۰  ۰ ۰ ۰  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۵۹/۳۳ ۱۱۲۹۶۵۱ ۳۹/۳۶ ۷۳۶۲  ..................................................................................................... خوزستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... سمنان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۱۱/۰ ۳۷۷۰ ۱۱/۰ ۲۲  ............................................................................................................ فارس
  ۰۱/۰ ۲۵۰ ۰ ۱  ........................................................................................................... قزوين

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

  ۰۱/۰ ۴۵۰ ۰۱/۰ ۳  ........................................................................................................... كرمان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۱۱/۰ ۳۶۴۵ ۱۰/۰ ۲۱  ........................................................................................................ گلستان
  ۵۸/۲ ۸۶۸۹۳ ۴۷/۲ ۵۰۰  ........................................................................................................... گيالن
  ۰۱/۰ ۳۸۰ ۰۱/۰ ۲  ......................................................................................................... لرستان

  ۰۳/۰ ۹۱۰ ۰۳/۰ ۶  ....................................................................................................... مازندران
  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... مركزي

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

  ۰ ۰ ۰ ۰    ................................................................................................................  يزد 
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  1392: استان بر حسبها  تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه -8

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۴۹۸۰۲۴۸ ۱۰۰ ۲۳۹۳۱   ..........................................................................  كل كشور 

  ۰۹/۰ ۴۲۸۳ ۰۸/۰ ۲۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... اردبيل
  ۷۸/۲۶ ۱۳۳۳۴۹۵ ۰۷/۲۰ ۴۸۰۲  ......................................................................................................... اصفهان

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

  ۰۴/۰ ۱۸۸۰ ۰۴/۰ ۱۰  ........................................................................................................... بوشهر
  ۶۵/۳ ۱۸۱۸۶۰ ۰۸/۵ ۱۲۱۵  ............................................................................................................ تهران

  ۲۷/۰ ۱۳۶۵۰ ۳۶/۰ ۸۵  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۳۶/۲ ۱۱۷۳۵۳ ۹۰/۲ ۶۹۴  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۳۹/۱۰  ۵۱۷۳۹۴ ۹۱/۹ ۲۳۷۲  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۲۳/۰ ۱۱۴۱۸ ۲۲/۰ ۵۲  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۴۱/۰ ۲۰۲۹۵ ۶۶/۰ ۱۵۸  ..................................................................................................... خوزستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان
  ۷۰/۳ ۱۸۴۰۹۳ ۰۷/۴ ۹۷۴  .......................................................................................................... سمنان

  ۵۲/۰ ۲۵۹۰۰ ۴۰/۰ ۹۵  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۱۵/۳ ۱۵۷۰۴۳ ۶۲/۳ ۸۶۷  ............................................................................................................ فارس
  ۰۱/۰ ۵۰۰ ۰۱/۰ ۲  ........................................................................................................... قزوين

  ۴۳/۱ ۷۱۱۰۰ ۶۵/۱ ۳۹۵  ..................................................................................................................قم
  ۰ ۰ ۰ ۰  ..................................................................................................... كردستان

  ۰۵/۱۲ ۶۰۰۰۵۷ ۸۰/۱۴ ۳۵۴۱  ........................................................................................................... كرمان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۱۱/۱ ۵۵۳۴۶ ۰۸/۱ ۲۵۸  ........................................................................................................ گلستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... گيالن
  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... لرستان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ....................................................................................................... مازندران
  ۰ ۱۷۵ ۰ ۱  ......................................................................................................... مركزي

  ۵۰/۰ ۲۵۰۹۱ ۶۱/۰ ۱۴۵  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... همدان

  ۳۲/۳۳ ۱۶۵۹۳۱۵ ۴۵/۳۴ ۸۲۴۵    ................................................................................................................  يزد 
  


