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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 بيجمع و محاسبه غير ممكن يا   ××

  .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
  ..رراست كردن ارقام صورت گرفته استرراست كردن ارقام صورت گرفته استسس

// 



  

  

  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   ار ميار ميريزان، مسئوالن اجرايي و محققان كشور قرريزان، مسئوالن اجرايي و محققان كشور قر  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   رخيرخيين بين بتخمتخم -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      ي كشور، استمرار و سرعت انجـام مراحـل جمـع   ي كشور، استمرار و سرعت انجـام مراحـل جمـع   هاها  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 موجب   در اجراي اين طرح،در اجراي اين طرح،  هاها  ريزي استانريزي استان  سازمان مديريت و برنامهسازمان مديريت و برنامههاي سراسر كشور و هاي سراسر كشور و   هاي دامپزشكي، كشتارگاههاي دامپزشكي، كشتارگاه  همكاري صميمانه شبكههمكاري صميمانه شبكه
تر 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 . . تشكر استتشكر است

  ..دن اين نشريه باشنددن اين نشريه باشندشش
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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  1335مومي نفوس سال در شهرهايي بود كه طبق سرشماري ع 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

سازمان مديريت و العمل تكميل آن، از طريق  با دستوراي همراه  براي اجراي اين طرح پرسشنامه. دامپزشكي مورد آمارگيري قرار گرفت
هر ماه را با استفاده از آماري    ها پرسشنامه مسئوالن كشتارگاه. گيرد ميها قرار  براي تكميل در اختيار مسئوالن كشتارگاه ها ريزي استان برنامه
سازمان مذكور پس از انجام بررسي . دارند مسترد مي ها زي استانري سازمان مديريت و برنامهشود تكميل و به  طور مرتب در دفتر ثبت مي كه به

مركز  به ي، استخراج و انتشاريكند و در پايان هر فصل اطالعات ثبت شده را براي بررسي نها آمايي مي ها را داده هاي الزم، پرسشنامه و كنترل
  .دارد آمار ايران 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   11393393هاي تحت پوشش طرح در سال هاي تحت پوشش طرح در سال   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 ير مجاز در شهرهير مجاز در شهرهآمار ارائه شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غآمار ارائه شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غ  ))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««مربوط به تعداد مربوط به تعداد   هايهاي  واحد شتر در جدولواحد شتر در جدول  ))ثث
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  1393 –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  كه از اين طريق در اختيار برنامهكه از اين طريق در اختيار برنامهاطالعات آماري اطالعات آماري 

    ::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  انه گوشتانه گوشتـ محاسبه مصرف سرـ محاسبه مصرف سر  
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
  ..ي شناخت وضع مراتع كشوري شناخت وضع مراتع كشوراخصي برااخصي براعنوان 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   ذذياستگياستگريزي، سريزي، س  آوري و ارائه اطالعات ضروري براي برنامهآوري و ارائه اطالعات ضروري براي برنامه  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     تر، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشهتر، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشهگاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه شگاوميش و بچه گاوميش و شتر و بچه ش

  ..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    سـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كشـور مـي      سـمي از سـوي سـازمان دامپزشـكي كشـور مـي      كه داراي مجـوز ر كه داراي مجـوز ر   1393 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   ،،13931393 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

  زمان آمارگيريزمان آمارگيري
  ..ي اين طرح انتهاي هر ماه استي اين طرح انتهاي هر ماه استگيرگيرزمان 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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  1393 –هاي كشور چكيده آمار كشتار دام كشتارگاه

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

 354كشـتارگاه دام در كشـور وجـود داشـته اسـت كـه از ايـن تعـداد          389، تعـداد  1393طبق 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 35كشتارگاه 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 ه شرح زير ميب 1393اي از آمار كشتار دام در سال  خالصه
  .هزار تن بوده است 425هاي كشتار شده  هاي كشور بر حسب وزن الشه مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه -
هـزار   2084هزار تن گزارش شده است كه استان تهران با  165165هزار الشه به وزن  91969196تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است يشهزار تن ب 32الشه به وزن 
  هـزار الشـه بـه وزن     710هزار تن بوده كه اسـتان اصـفهان بـا     3377هزار الشه به وزن  25042504تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده  -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داد هزار تن بيش 10
  تـرين تعـداد مربـوط بـه اسـتان تهـران بـا         هزار تن و بـيش  214214هزار الشه به وزن  11261126تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده  -

 .هزار تن بوده است 35هزار الشه به وزن  217
هزار الشـه بـه    10هزار تن بوده كه استان خوزستان با  55هزار الشه به وزن  2288تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده  -

 .تعداد را به خود اختصاص داده استترين  هزار تن بيش 2وزن 
با تقريبـا    يزدترين تعداد مربوط به استان  هزار تن بوده كه بيش 44هزار الشه به وزن  1919تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده  -

 .هزار تن بوده است 1هزار الشه به وزن  4
  كيلـوگرم، گـاوميش و    33/190كيلـوگرم، گـاو و گوسـاله     67/14كيلـوگرم، بـز و بزغالـه     96/17متوسط وزن يك الشـه گوسـفند و بـره     -

 .كيلوگرم بوده است 79/201كيلوگرم و شتر و بچه شتر  59/167بچه گاوميش 

گوسـفند و   92نسبت به سال  93يد اين مطلب است كه تعداد كشتار دام در سال ؤم 1393و  1392هاي  اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه
هـاي   مقايسـه عملكـرد كشـتارگاه    .اسـت  داشتهشتر و بچه شتر كاهش  براي وافزايش گاو و گوساله، گاوميش و بچه گاوميش  ،لهبز و بزغا ،بره 

مقـدار توليـد گوشـت     .هاي رسمي كشور است درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه 13 افزايشيد ؤم 92نسبت به سال  93كشور در سال 
افـزايش  درصـد   39 درصد، گاوميش و بچه گاوميش 8 گاو و گوساله ،درصد 12بز و بزغاله  و درصد 19ره نسبت به سال قبل براي گوسفند و ب

 .درصد كاهش داشته است 23اين در حالي است كه مقدار توليد گوشت شتر و بچه شتر كشتار شده نسبت به سال قبل . استداشته 
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  1393: حسب استان اند بر تههايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داش تعداد كشتارگاه

  استان

 ها تعداد كشتارگاه

 خصوصي  دولتي  كل

 ۳۵ ۳۵۴ ۳۸۹   .......................................................................................................................   كل كشور

 ۰ ۱۴ ۱۴   ...................................................................................................................................................   آذربايجان شرقي

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

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

 ۶ ۲۷ ۳۳   ................................................................................................................................................................... اصفهان

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

 ۰ ۱۲ ۱۲   ........................................................................................................................................................................ ايالم

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

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

 ۰ ۱۱ ۱۱   .........................................................................................................................................  ياري چهارمحال و بخت

 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

 ۸ ۵ ۱۳   ..........................................................................................................................................  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 ۸ ۸   ..........................................................................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 

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

 ۳ ۵ ۸   ..................................................................................................................................................................... گيالن

 ۰ ۹ ۹   ................................................................................................................................................................... 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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  )1384-1393(هاي كشور  اجمالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاه ينگاه

  :دهد ور طي ده ساله اخير نشان ميهاي كش قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  اد و وزن الشهآمار مربوط به تعد
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

  هـزار الشـه بـه وزن    هـزار الشـه بـه وزن      91969196بـه  بـه    13931393ايـن ميـزان در سـال    ايـن ميـزان در سـال      ..بـوده اسـت  بـوده اسـت    13138787بوط بـه سـال   بوط بـه سـال   هزار تن مرهزار تن مر  117070هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   1003810038
  ..هزار تن رسيده استهزار تن رسيده است  116565

تـرين تعـداد بـا    تـرين تعـداد بـا      و بـيش و بـيش 13891389هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   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     3377هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   22504504به به   13931393اين ميزان در سال اين ميزان در سال   ..بوده استبوده است  13813855مربوط به سال مربوط به سال هزار تن هزار تن   3399هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   29142914

  ..رسيده استرسيده است
با با   ترين تعدادترين تعداد  و بيشو بيش  13913922هزار 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

  هـزار الشـه بـه وزن    هـزار الشـه بـه وزن      11261126بـه  بـه    13931393ايـن ميـزان در سـال    ايـن ميـزان در سـال      ..بـوده اسـت  بـوده اسـت    13138787هزار تـن مربـوط بـه سـال     هزار تـن مربـوط بـه سـال       269269هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   15781578
  ..هزار تن رسيده استهزار تن رسيده است  214214

و و 13913922و 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
  هـزار الشـه بـه وزن    هـزار الشـه بـه وزن      2828به به   13931393اين ميزان در سال اين ميزان در سال   ..بوده استبوده است  13841384تن مربوط به سال تن مربوط به سال   هزارهزار  88الشه به وزن الشه به وزن   هزارهزار  5454ترين تعداد با ترين تعداد با   بيشبيش

  ..هزار تن رسيده استهزار تن رسيده است  55
  تـرين تعـداد بـا    تـرين تعـداد بـا      و بـيش و بـيش   13139393تـن مربـوط بـه سـال     تـن مربـوط بـه سـال       هـزار هـزار   44هـزار الشـه بـه وزن    هـزار الشـه بـه وزن      1919قابل مصرف شتر و بچه شتر بـا  قابل مصرف شتر و بچه شتر بـا      ـ كمترين تعداد الشهـ كمترين تعداد الشه55

  ..بوده استبوده است  13138888هزار تن مربوط به سال هزار تن مربوط به سال   1010هزار الشه به وزن هزار الشه به وزن   4455
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  )هزار الشه(  1384-93: 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

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  

1393   .......................................................................................   ۹۱۹۶ ۲۵۰۴ ۱۱۲۶ ۲۸ ۱۹ 

  1384=100  1385-93: هاي كشور الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه عدادشاخص تغييرات ت -ب

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

1385 ........................................................................................  ۱۱۵ ۱۱۴ ۱۰۰ ۸۵ ۱۳۵ 

1386 ........................................................................................  ۱۱۰ ۹۵ ۸۶ ۶۷ ۱۵۰ 

1387 ........................................................................................  ۱۱۷ ۹۵ ۱۰۴ ۸۷ ۱۷۰ 

1388 ........................................................................................  ۷۵ ۷۵ ۹۵ ۵۷ ۲۲۵ 

1389 ........................................................................................  ۵۷ ۶۸ ۸۲ ۳۷ ۱۴۵ 

1390 ........................................................................................  ۶۶ ۷۲ ۹۱ ۴۸ ۱۳۵ 

1391 ........................................................................................  ۷۹ ۸۳ ۹۱ ۵۹ ۱۳۰ 

1392 ........................................................................................  ۸۷ ۸۶ ۶۸ ۳۷ ۱۲۰ 

1393   ........................................................................................   ۱۰۷ ۹۸ ۷۵ ۵۲ ۹۵ 
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  )هزار تن(  1384-93: 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

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  

1393   ................................................   ۴۲۵ ۱۶۵ ۳۷ ۲۱۴ ۵ ۴ 

  1384=100  1385-93: 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

1385 ................................................   ۱۰۸ ۱۱۴ ۱۱۱ ۱۰۴ ۸۸ ۱۲۵ 

1386 ................................................   ۱۰۰ ۱۱۰ ۹۷ ۹۴ ۷۵ ۱۵۰ 

1387 ................................................   ۱۱۳ ۱۱۶ ۹۴ ۱۱۴ ۱۰۰ ۱۷۵ 

1388 ................................................   ۹۴ ۷۸ ۷۷ ۱۰۴ ۶۳ ۲۵۰ 

1389 ................................................   ۸۱ ۶۲ ۷۱ ۹۴ ۳۸ ۱۵۰ 

1390 ................................................   ۹۱ ۷۱ ۷۷ ۱۰۵ ۵۰ ۱۵۰ 

1391 ................................................   ۹۷ ۸۶ ۹۱ ۱۰۵ ۶۳ ۱۲۵ 

1392 ................................................   ۸۸ ۹۵ ۹۴ ۸۴ ۳۸ ۱۲۵ 

1393   ................................................   ۹۹ ۱۱۳ ۱۰۶ ۹۰ ۶۳ ۱۰۰ 
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  19  1393- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده 

  

  



  1393- هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهچكيده   20
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  هاي خصوصيكشتارگاه دولتيهايكشتارگاه هاكشتارگاه تعداد كل

389  354  35  

 1393هاي كشور در سال تعداد كشتارگاه
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آماري هاي جدول
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  )رأس(  1393: 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

  ۱۸۹۶۴  ۲۷۸۱۷  ۱۱۲۶۱۵۴ ۲۵۰۴۲۱۴ ۹۱۹۶۰۲۶  ........................................................... كل سال

  ۶۱۷۱  ۶۱۹۰  ۲۵۵۲۲۷ ۵۲۵۷۷۷ ۲۰۰۹۷۶۲  ...................................................................... بهار

  ۱۸۷۵  ۱۸۴۴  ۷۹۹۷۴ ۱۳۴۲۸۴ ۵۲۶۱۶۶  .................................................................................... فروردين

  ۲۴۳۰  ۲۱۱۶  ۸۵۹۷۱ ۱۸۰۰۳۵ ۷۰۷۶۴۰  ................................................................................ ارديبهشت

  ۱۸۶۶  ۲۲۳۰  ۸۹۲۸۲ ۲۱۱۴۵۸ ۷۷۵۹۵۶  ........................................................................................ خرداد

  ۴۳۵۷  ۷۲۳۳  ۲۸۲۴۵۸ ۷۲۷۷۹۰ ۲۵۱۵۶۷۰  ............................................................... تابستان

  ۱۷۶۸  ۲۶۹۶  ۹۶۷۴۶ ۲۵۴۴۵۴ ۸۸۰۸۷۶  .............................................................................................. تير

  ۱۲۱۶  ۲۰۹۴  ۸۸۵۱۶ ۲۲۷۰۴۸ ۷۶۷۷۳۸  ......................................................................................... مرداد

  ۱۳۷۳  ۲۴۴۳  ۹۷۱۹۶ ۲۴۶۲۸۸ ۸۶۷۰۵۶  ...................................................................................... شهريور

  ۳۶۷۹  ۶۵۹۳  ۲۷۶۷۴۴ ۶۱۸۸۲۴ ۲۲۰۱۳۰۶  .................................................................... پاييز

  ۱۲۸۷  ۲۲۴۳  ۸۸۳۱۲ ۲۲۱۹۹۳ ۷۸۴۲۱۵  .............................................................................................مهر

  ۱۱۳۷  ۲۱۱۰  ۹۴۸۶۱ ۱۹۶۸۳۰ ۶۸۲۳۷۰  ............................................................................................ آبان

  ۱۲۵۵  ۲۲۴۰  ۹۳۵۷۱ ۲۰۰۰۰۱ ۷۳۴۷۲۱  ............................................................................................. آذر

  ۴۷۵۷  ۷۸۰۱  ۳۱۱۷۲۵ ۶۳۱۸۲۳ ۲۴۶۹۲۸۸  ............................................................... زمستان

  ۱۴۹۱  ۲۲۰۰  ۹۲۰۱۳ ۱۹۵۳۰۰ ۷۳۴۹۲۱  ............................................................................................. دي

  ۱۴۴۳  ۲۴۷۰  ۹۶۱۷۳ ۱۹۳۴۶۷ ۷۵۳۵۹۹  ......................................................................................... بهمن

  ۱۸۲۳  ۳۱۳۱  ۱۲۳۵۳۹  ۲۴۳۰۵۶  ۹۸۰۷۶۸   ........................................................................................  اسفند 
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  )كيلوگرم(  1393: 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

  چه گاوميشب
 بچه شتر شتر و

  ۳۸۲۶۷۶۱  ۴۶۶۱۸۲۴ ۲۱۴۳۳۵۹۷۴  ۳۶۷۳۰۳۰۳ ۱۶۵۱۵۱۴۲۰  ........................................................... كل سال

  ۱۳۲۲۴۵۱  ۱۰۵۱۶۱۵  ۴۸۴۱۵۸۵۲ ۷۵۴۵۲۸۹ ۳۵۸۶۳۴۷۸  ...................................................................... بهار

  ۴۱۹۶۳۲  ۳۱۱۸۸۰  ۱۴۴۷۴۵۳۶ ۱۹۱۱۷۴۳ ۹۸۳۴۴۴۲  .................................................................................... فروردين

  ۵۰۹۸۱۸  ۳۶۱۳۱۵  ۱۶۷۹۸۰۴۲ ۲۵۶۹۵۷۱ ۱۲۵۴۰۰۷۶  ................................................................................ ارديبهشت

  ۳۹۳۰۰۱  ۳۷۸۴۲۰  ۱۷۱۴۳۲۷۴ ۳۰۶۳۹۷۵ ۱۳۴۸۸۹۶۰  ........................................................................................ خرداد

  ۸۵۰۸۷۹  ۱۲۴۱۳۳۰  ۵۴۳۴۸۳۵۳ ۱۰۶۷۱۳۰۶ ۴۴۸۵۶۰۸۶  ............................................................... تابستان

  ۳۷۰۷۳۱  ۴۳۸۴۶۹  ۱۸۸۳۴۸۲۴ ۳۶۵۴۳۱۹ ۱۵۴۷۵۸۹۱  .............................................................................................. تير

  ۲۳۰۹۱۹  ۳۶۴۵۱۲  ۱۶۹۲۴۳۷۱ ۳۳۳۷۹۷۹ ۱۳۷۸۵۳۶۵  ......................................................................................... مرداد

  ۲۴۹۲۲۹  ۴۳۸۳۴۹  ۱۸۵۸۹۱۵۸ ۳۶۷۹۰۰۸ ۱۵۵۹۴۸۳۰  ...................................................................................... شهريور

  ۶۸۵۱۱۱  ۱۰۸۰۰۷۰  ۵۲۳۴۴۳۶۰ ۹۰۷۵۰۱۱ ۳۹۳۴۸۷۳۱  .................................................................... پاييز

  ۲۴۴۴۹۴  ۳۷۳۸۲۷  ۱۶۷۱۱۳۵۸ ۳۲۴۳۸۲۲ ۱۴۰۰۷۵۴۸  .............................................................................................مهر

  ۲۰۵۸۶۷  ۳۴۸۵۵۹  ۱۷۹۶۲۲۲۱ ۲۸۸۹۸۱۳ ۱۲۱۲۴۹۸۸  ............................................................................................ آبان

  ۲۳۴۷۵۰  ۳۵۷۶۸۴  ۱۷۶۷۰۷۸۱ ۲۹۴۱۳۷۶ ۱۳۲۱۶۱۹۵  ............................................................................................. آذر

  ۹۶۸۳۲۰  ۱۲۸۸۸۰۹  ۵۹۲۲۷۴۰۹ ۹۴۳۸۶۹۷ ۴۵۰۸۳۱۲۵  ............................................................... زمستان

  ۳۰۱۸۳۳  ۳۷۶۶۱۹  ۱۷۲۳۹۳۷۶ ۲۸۷۸۸۲۱ ۱۳۴۶۰۶۲۴  ............................................................................................. دي

  ۲۸۷۲۷۸  ۴۱۲۵۷۳  ۱۸۴۴۰۰۹۷ ۲۸۷۷۹۳۴ ۱۳۸۹۱۸۶۵  ......................................................................................... بهمن

  ۳۷۹۲۰۹  ۴۹۹۶۱۷  ۲۳۵۴۷۹۳۶  ۳۶۸۱۹۴۲  ۱۷۷۳۰۶۳۶   ........................................................................................  اسفند 
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  )كيلوگرم(  1393: 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  گوسفند و بره  شرح
  گاوميش و

  چه گاوميشب
 بچه شتر شتر و

  ۷۹/۲۰۱  ۵۹/۱۶۷  ۳۳/۱۹۰ ۶۷/۱۴ ۹۶/۱۷  ........................................................... كل سال

  ۳۰/۲۱۴  ۸۹/۱۶۹  ۷۰/۱۸۹ ۳۵/۱۴ ۸۴/۱۷  ...................................................................... بهار

  ۸۰/۲۲۳  ۱۳/۱۶۹  ۹۹/۱۸۰ ۲۴/۱۴ ۶۹/۱۸  .................................................................................... فروردين

  ۸۰/۲۰۹  ۷۵/۱۷۰  ۳۹/۱۹۵ ۲۷/۱۴ ۷۲/۱۷  ................................................................................ ارديبهشت

  ۶۱/۲۱۰  ۷۰/۱۶۹  ۰۱/۱۹۲ ۴۹/۱۴ ۳۸/۱۷  ........................................................................................ خرداد

  ۲۹/۱۹۵  ۶۲/۱۷۱  ۴۱/۱۹۲ ۶۶/۱۴ ۸۳/۱۷  ............................................................... تابستان

  ۶۹/۲۰۹  ۶۴/۱۶۲  ۶۸/۱۹۴ ۳۶/۱۴ ۵۷/۱۷  .............................................................................................. تير

  ۹۰/۱۸۹  ۰۷/۱۷۴  ۲۰/۱۹۱ ۷۰/۱۴ ۹۶/۱۷  ......................................................................................... مرداد

  ۵۲/۱۸۱  ۴۳/۱۷۹  ۲۵/۱۹۱ ۹۴/۱۴ ۹۹/۱۷  ...................................................................................... شهريور

  ۲۲/۱۸۶  ۸۲/۱۶۳  ۱۴/۱۸۹ ۶۶/۱۴ ۸۸/۱۷  .................................................................... پاييز

  ۹۷/۱۸۹  ۶۶/۱۶۶  ۲۳/۱۸۹ ۶۱/۱۴ ۸۶/۱۷  .............................................................................................مهر

  ۰۶/۱۸۱  ۱۹/۱۶۵  ۳۵/۱۸۹ ۶۸/۱۴ ۷۷/۱۷  ............................................................................................ آبان

  ۰۵/۱۸۷  ۶۸/۱۵۹  ۸۵/۱۸۸ ۷۱/۱۴ ۹۹/۱۷  ............................................................................................. آذر

  ۵۶/۲۰۳  ۲۱/۱۶۵  ۱۹۰ ۹۴/۱۴ ۲۶/۱۸  ............................................................... زمستان

  ۴۴/۲۰۲  ۱۹/۱۷۱  ۳۶/۱۸۷ ۷۴/۱۴ ۳۲/۱۸  ............................................................................................. دي

  ۰۸/۱۹۹  ۰۳/۱۶۷  ۷۴/۱۹۱ ۸۸/۱۴ ۴۳/۱۸  ......................................................................................... بهمن

  ۰۱/۲۰۸  ۵۷/۱۵۹  ۶۱/۱۹۰  ۱۵/۱۵  ۰۸/۱۸   ........................................................................................  اسفند 
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  1393: استان بر حسبها  ار شده در كشتارگاهكشت  تعداد و وزن گوسفند و بره -4

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۶۵۱۵۱۴۲۰ ۱۰۰ ۹۱۹۶۰۲۶   ..........................................................................  كل كشور 

  ۷۹/۳ ۶۲۵۳۰۶۴ ۴۰/۳ ۳۱۲۸۱۸  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۷۵/۰ ۱۲۴۲۴۳۷ ۶۴/۰ ۵۸۶۵۶  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۱۹/۲ ۳۶۰۹۱۸۶ ۹۷/۱ ۱۸۱۴۸۷  .......................................................................................................... اردبيل
  ۵۹/۱۵ ۲۵۷۴۴۱۵۸ ۲۱/۱۶ ۱۴۹۰۳۶۴  ......................................................................................................... اصفهان

  ۶۷/۱ ۲۷۵۷۴۸۸ ۸۷/۱ ۱۷۲۳۴۳  .............................................................................................................. البرز
  ۲۶/۰ ۴۳۶۹۰۰ ۲۳/۰ ۲۱۱۷۵  .............................................................................................................. ايالم

  ۰۷/۰ ۱۲۰۷۹۸ ۰۷/۰ ۶۴۲۳  ........................................................................................................... بوشهر
  ۱۰/۱۹ ۳۱۵۵۱۸۳۰ ۶۷/۲۲ ۲۰۸۴۳۷۸  ............................................................................................................ تهران

  ۶۳/۱ ۲۶۹۰۰۴۶ ۵۰/۱ ۱۳۸۳۶۶  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۳۵/۰ ۵۷۸۰۵۱ ۳۶/۰ ۳۳۳۵۸  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۲۴/۲۱  ۳۵۰۸۶۰۰۳ ۲۴/۱۸ ۱۶۷۷۳۵۲  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۷۶/۰ ۱۲۶۳۳۹۸ ۶۰/۰ ۵۵۰۲۳  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۰۶/۳ ۵۰۵۴۹۸۶ ۳۶/۴ ۴۰۱۳۳۹  ..................................................................................................... خوزستان
  ۳۶/۰ ۵۸۷۱۰۸ ۲۶/۰ ۲۳۷۲۶  ........................................................................................................... زنجان
  ۳۹/۱ ۲۳۰۱۹۵۹ ۳۵/۱ ۱۲۳۹۳۴  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۱/۰ ۲۰۶۱۹ ۰۱/۰ ۱۱۲۹  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۶۹/۳ ۶۰۹۵۱۹۸ ۲۶/۳ ۲۹۹۹۵۳  ............................................................................................................ فارس
  ۸۷/۰ ۱۴۳۰۶۷۸ ۸۸/۰ ۸۱۱۱۷  ........................................................................................................... قزوين

  ۱۹/۵ ۸۵۷۶۳۰۱ ۰۱/۵ ۴۶۰۹۳۴  ..................................................................................................................قم
  ۶۳/۰ ۱۰۳۴۸۱۸ ۵۱/۰ ۴۶۷۷۶  ..................................................................................................... كردستان

  ۴۸/۱ ۲۴۳۷۲۷۱ ۷۲/۱ ۱۵۸۳۴۹  ........................................................................................................... كرمان
  ۵۰/۱ ۲۴۸۴۱۷۰ ۴۷/۱ ۱۳۵۰۴۳  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۵۱/۰ ۸۴۲۸۱۷ ۵۶/۰ ۵۱۷۱۷  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۰۲/۲ ۳۳۴۰۹۷۹ ۹۲/۱ ۱۷۶۲۸۱  ........................................................................................................ گلستان
  ۰۸/۱ ۱۷۹۰۱۴۶ ۰۴/۱ ۹۵۳۶۷  ........................................................................................................... گيالن
  ۹۳/۱ ۳۱۸۲۰۰۶ ۷۰/۱ ۱۵۶۷۳۴  ......................................................................................................... لرستان

  ۹۵/۲ ۴۸۷۸۳۲۹ ۰۲/۳ ۲۷۷۷۸۳  ....................................................................................................... مازندران
  ۳۰/۱ ۲۱۴۳۶۶۲ ۰۶/۱ ۹۷۴۲۲  ......................................................................................................... مركزي

  ۱۵/۰ ۲۴۳۱۶۴ ۱۹/۰ ۱۷۳۱۳  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۴۳/۲ ۴۰۱۲۸۱۶ ۰۵/۲ ۱۸۸۹۷۴  .......................................................................................................... همدان

  ۰۴/۲ ۳۳۶۱۰۳۴ ۸۵/۱ ۱۷۰۳۹۲    ................................................................................................................  يزد 
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  1393: استان بر حسبها  شده در كشتارگاهكشتار   تعداد و وزن بز و بزغاله -5

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۳۶۷۳۰۳۰۳ ۱۰۰ ۲۵۰۴۲۱۴   ..........................................................................  كل كشور 

  ۶۸/۰ ۲۴۸۰۹۳ ۵۵/۰ ۱۳۷۵۳  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۷۸/۰ ۲۸۶۸۰۵ ۸۳/۰ ۲۰۷۲۹  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۵۵/۰ ۲۰۱۶۱۴ ۵۲/۰ ۱۳۱۴۶  .......................................................................................................... اردبيل
  ۵۲/۲۶ ۹۷۳۹۹۲۵ ۳۷/۲۸ ۷۱۰۴۶۸  ......................................................................................................... اصفهان

  ۲۴/۰ ۸۶۴۵۰ ۲۵/۰ ۶۱۷۵  .............................................................................................................. البرز
  ۵۶/۰ ۲۰۳۹۵۳ ۴۸/۰ ۱۲۰۸۷  .............................................................................................................. ايالم

  ۶۷/۰ ۲۴۵۰۵۵ ۷۰/۰ ۱۷۴۱۸  ........................................................................................................... بوشهر
  ۸۰/۱ ۶۶۰۱۵۵ ۹۵/۱ ۴۸۸۴۳  ............................................................................................................ تهران

  ۹۴/۰ ۳۴۶۷۶۹ ۸۹/۰ ۲۲۲۱۶  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۶۱/۰ ۲۲۴۸۵۵ ۶۸/۰ ۱۷۱۱۶  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۴۵/۳  ۱۲۶۸۲۶۰ ۸۸/۲ ۷۲۲۱۴  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۲۵/۱ ۴۵۹۹۰۶ ۱۰/۱ ۲۷۵۹۹  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۸۵/۵ ۲۱۴۷۴۰۸ ۰۳/۸ ۲۰۰۹۸۴  ..................................................................................................... خوزستان
  ۲۹/۰ ۱۰۸۱۹۹ ۱۸/۰ ۴۴۰۵  ........................................................................................................... زنجان
  ۹۴/۱ ۷۱۳۷۰۶ ۹۳/۱ ۴۸۴۲۵  .......................................................................................................... سمنان

  ۰۴/۰ ۱۴۷۴۲ ۰۴/۰ ۸۸۴  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۲۰/۱۷ ۶۳۱۷۲۲۸ ۸۹/۱۵ ۳۹۷۹۹۱  ............................................................................................................ فارس
  ۵۹/۰ ۲۱۸۱۲۶ ۶۰/۰ ۱۵۰۳۰  ........................................................................................................... قزوين

  ۸۶/۴ ۱۷۸۵۸۱۷ ۷۶/۳ ۹۴۲۷۱  ..................................................................................................................قم
  ۵۸/۰ ۲۱۴۰۰۵ ۵۰/۰ ۱۲۵۴۹  ..................................................................................................... كردستان

  ۹۷/۳ ۱۴۵۶۸۴۹ ۴۵/۴ ۱۱۱۳۸۳  ........................................................................................................... كرمان
  ۹۴/۰ ۳۴۳۷۴۴ ۸۴/۰ ۲۱۰۰۷  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۶۴/۳ ۱۳۳۸۵۹۹ ۹۸/۳ ۹۹۷۱۵  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۳/۱ ۵۲۴۳۴۴ ۳۳/۱ ۳۳۲۶۹  ........................................................................................................ گلستان
  ۲۸/۳ ۱۲۰۴۲۶۴ ۹۰/۲ ۷۲۷۳۱  ........................................................................................................... گيالن
  ۱۶/۲ ۷۹۳۵۰۸ ۸۹/۱ ۴۷۲۲۷  ......................................................................................................... لرستان

  ۵۶/۴ ۱۶۷۴۵۷۲ ۷۴/۴ ۱۱۸۶۴۳  ....................................................................................................... مازندران
  ۶۲/۳ ۱۳۲۸۴۴۹ ۰۴/۳ ۷۶۰۷۷  ......................................................................................................... مركزي

  ۱۴/۱ ۴۲۰۲۱۱ ۴۵/۱ ۳۶۲۲۴  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۴۳/۱ ۵۲۵۹۱۵ ۰۱/۱ ۲۵۴۰۶  .......................................................................................................... همدان

  ۴۳/۴ ۱۶۲۸۷۷۷ ۲۴/۴ ۱۰۶۲۲۹    ................................................................................................................  يزد 
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  1393: استان بر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گاو و گوساله -6

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  ستانا

  ۱۰۰  ۲۱۴۳۳۵۹۷۴ ۱۰۰ ۱۱۲۶۱۵۴   ..........................................................................  كل كشور 

  ۱۰/۶ ۱۳۰۶۵۵۰۹ ۵۳/۵ ۶۲۲۴۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۷۱/۳ ۷۹۵۰۲۵۷ ۳۱/۴ ۴۸۵۵۶  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۹۹/۱ ۴۲۷۳۹۲۱ ۲۲/۲ ۲۴۹۹۶  .......................................................................................................... اردبيل
  ۴۱/۶ ۱۳۷۴۳۶۴۹ ۲۴/۵ ۵۹۰۵۸  ......................................................................................................... اصفهان

  ۳۶/۲ ۵۰۵۵۱۳۰ ۲۹/۲ ۲۵۸۱۶  .............................................................................................................. البرز
  ۳۵/۰ ۷۵۵۱۷۸ ۳۵/۰ ۳۹۲۲  .............................................................................................................. ايالم

  ۲۱/۰ ۴۵۶۵۸۲ ۲۶/۰ ۲۹۳۷  ........................................................................................................... بوشهر
  ۵۲/۱۶ ۳۵۴۰۰۷۸۰ ۲۷/۱۹ ۲۱۷۰۶۵  ............................................................................................................ تهران

  ۷۵/۰ ۱۶۰۶۳۶۴ ۷۷/۰ ۸۷۲۶  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۳۳/۰ ۷۰۱۹۵۷ ۳۰/۰ ۳۳۷۴  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۴۶/۹  ۲۰۲۷۰۶۹۲ ۴۶/۷ ۸۴۰۴۶  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۶۸/۰ ۱۴۵۱۶۲۵ ۵۴/۰ ۶۰۷۸  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۴۰/۳ ۷۲۸۲۳۳۵ ۵۹/۴ ۵۱۶۴۵  ..................................................................................................... خوزستان
  ۶۵/۱ ۳۵۴۰۷۵۴ ۴۰/۱ ۱۵۷۷۸  ........................................................................................................... زنجان
  ۷۱/۰ ۱۵۳۲۱۲۰ ۶۰/۰ ۶۷۵۵  .......................................................................................................... سمنان

  ۹۹/۶ ۱۴۹۸۴۷۸۴ ۱۶/۶ ۶۹۳۷۶  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۴۶/۴ ۹۵۵۲۰۳۹ ۴۷/۳ ۳۹۰۵۸  ............................................................................................................ فارس
  ۰۹/۳ ۶۶۱۴۱۲۱ ۵۴/۲ ۲۸۵۸۳  ........................................................................................................... قزوين

  ۸۹/۰ ۱۹۱۰۴۵۰ ۸۴/۰ ۹۴۷۲  ..................................................................................................................قم
  ۵۶/۲ ۵۴۸۶۴۸۳ ۶۱/۲ ۲۹۴۳۲  ..................................................................................................... كردستان

  ۷۸/۲ ۵۹۵۳۱۳۷ ۸۶/۲ ۳۲۱۵۵  ........................................................................................................... كرمان
  ۴۹/۲ ۵۳۴۶۶۹۶ ۲۹/۳ ۳۷۰۱۸  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۲۲/۰ ۴۶۱۱۵۴ ۱۷/۰ ۱۸۷۴  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۴۳/۱ ۳۰۶۳۲۶۱ ۱۶/۱ ۱۳۰۴۶  ........................................................................................................ گلستان
  ۲۳/۵ ۱۱۲۱۹۷۷۸ ۷۹/۶ ۷۶۴۴۹  ........................................................................................................... گيالن
  ۷۵/۲ ۵۸۹۹۹۸۹ ۶۶/۲ ۲۹۹۱۷  ......................................................................................................... لرستان

  ۱۱/۵ ۱۰۹۴۲۶۷۹ ۶۸/۵ ۶۳۹۳۴  ....................................................................................................... مازندران
  ۷۱/۲ ۵۸۰۲۲۴۷ ۳۲/۲ ۲۶۱۳۹  ......................................................................................................... مركزي

  ۹۳/۰ ۲۰۰۰۶۶۰ ۱۹/۱ ۱۳۴۲۵  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۷۵/۲ ۵۸۹۳۳۸۷ ۴۸/۲ ۲۷۹۵۸  .......................................................................................................... همدان

  ۹۹/۰ ۲۱۱۸۲۵۶ ۶۵/۰ ۷۳۲۶    ................................................................................................................  يزد 
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  1393: استان بر حسبها  تعداد و وزن گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه -7

  درصد  )كيلوگرم( وزن  درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۴۶۶۱۸۲۴ ۱۰۰ ۲۷۸۱۷   ..........................................................................  كل كشور 

  ۳۲/۲۷ ۱۲۷۳۵۳۳ ۵۸/۲۲ ۶۲۸۰  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۸۶/۲۳ ۱۱۱۲۱۵۴ ۲۴/۲۷ ۷۵۷۷  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۵۸/۱۰ ۴۹۳۰۹۰ ۹۱/۹ ۲۷۵۸  .......................................................................................................... اردبيل
  ۳۲/۰ ۱۴۸۳۰ ۷۷/۰ ۲۱۵  ......................................................................................................... اصفهان

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

  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... بوشهر
  ۱۰/۰ ۴۶۸۰ ۰۹/۰ ۲۶  ............................................................................................................ تهران

  ۰۱/۰ ۶۵۰ ۰۱/۰ ۴  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۰۵/۰ ۲۲۵۰ ۰۵/۰ ۱۵  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۱۳/۰  ۵۸۶۳ ۱۲/۰ ۳۲  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۶۲/۳۴ ۱۶۱۳۸۳۰ ۹۵/۳۵ ۹۹۹۹  ..................................................................................................... خوزستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... سمنان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۱۹/۰ ۸۹۰۰ ۱۷/۰ ۴۷  ............................................................................................................ 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 ۲۲۸۰ ۰۴/۰ ۱۲  ........................................................................................................ گلستان
  ۷۴/۲ ۱۲۷۷۱۲ ۰۲/۳ ۸۴۱  ........................................................................................................... گيالن
  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... لرستان

  ۰۴/۰ ۲۰۵۲ ۰۴/۰ ۱۱  ....................................................................................................... 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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  1393: استان بر حسبها  تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه -8

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۳۸۲۶۷۶۱ ۱۰۰ ۱۸۹۶۴   ..........................................................................  كل كشور 

  ۲۰/۰ ۷۷۳۸ ۱۷/۰ ۳۳  ........................................................................................  آذربايجان شرقي 
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................... آذربايجان غربي

  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... اردبيل
  ۷۸/۲۵ ۹۸۶۷۱۸ ۰۴/۲۰ ۳۸۰۰  ......................................................................................................... اصفهان

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

  ۰۵/۰ ۱۸۰۰ ۰۶/۰ ۱۲  ........................................................................................................... بوشهر
  ۴ ۱۵۳۱۰۰ ۰۹/۵ ۹۶۵  ............................................................................................................ تهران

  ۳۸/۰ ۱۴۶۵۰ ۵۱/۰ ۹۷  ...............................................................................  چهارمحال و بختياري 
  ۳۳/۳ ۱۲۷۲۹۶ ۷۷/۳ ۷۱۴  .......................................................................................... جنوبيخراسان
  ۱۱/۱۰  ۳۸۶۹۹۱ ۶۱/۱۰ ۲۰۱۲  ........................................................................................... رضويخراسان
  ۲۸/۰ ۱۰۹۰۰ ۲۵/۰ ۴۷  .......................................................................................... شماليخراسان

  ۸۲/۰ ۳۱۵۵۵ ۱۵/۱ ۲۱۹  ..................................................................................................... خوزستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان
  ۴۱/۴ ۱۶۸۸۴۰ ۰۹/۵ ۹۶۶  .......................................................................................................... سمنان

  ۶۰/۲ ۹۹۶۱۰ ۳۸/۲ ۴۵۱  ................................................................................  سيستان و بلوچستان 
  ۵۶/۴ ۱۷۴۵۴۳ ۲۳/۵ ۹۹۱  ............................................................................................................ فارس
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... قزوين

  ۰۸/۲ ۷۹۷۴۰ ۳۲/۲ ۴۴۰  ..................................................................................................................قم
  ۰ ۰ ۰ ۰  ..................................................................................................... كردستان

  ۷۶/۱۵ ۶۰۳۱۴۳ ۱۰/۱۸ ۳۴۳۲  ........................................................................................................... كرمان
  ۰۳/۰ ۱۱۴۰ ۰۵/۰ ۹  ...................................................................................................... كرمانشاه

  ۰ ۰ ۰ ۰  ................................................................................  كهگيلويه و بويراحمد 
  ۵۴/۱ ۵۸۷۸۵ ۵۹/۱ ۳۰۲  ........................................................................................................ گلستان
  ۰ ۰ ۰ ۰  ........................................................................................................... گيالن
  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... لرستان

  ۰ ۰ ۰ ۰  ....................................................................................................... مازندران
  ۰ ۰ ۰ ۰  ......................................................................................................... مركزي

  ۶۵/۱ ۶۳۲۸۵ ۵۷/۲ ۴۸۸  ...................................................................................................... هرمزگان
  ۰ ۰ ۰ ۰  .......................................................................................................... همدان

  ۳۹/۲۲ ۸۵۶۹۲۷ ۰۲/۲۱ ۳۹۸۶    ................................................................................................................  يزد 

  


