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 هاي نشريات مركز آمار ايران نشانه 

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

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

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

  .رقم غير قطعي است  *
  .تخميني دارد رقم جنبه  **

  .دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست به  

 هـا قبـل از      هـا و شـاخص       نـسبت   محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقام اسـت         اختالف در سرجمع  
  .سرراست كردن ارقام صورت گرفته است
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  پيشگفتار
 .كنـون ادامـه دارد      تا 1347  سال هاي جاري مركز آمار ايران است كه از         هاي كشور يكي از فعاليت      آوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاه        جمع

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

  .هاي وضعيت اجتماعي و اقتصادي  يكي از شاخصعنوان به  قرمز گوشت  سرانهعرضه  محاسبه -1
  .، كله، پاچه و اندرونه روده، پوست: با كشتار دام از قبيلمرتبط از اقالم آماري رخيخمين بت -2
  . شاخصي براي شناخت وضع مراتع كشورعنوان بهتغييرات ميانگين وزن الشه  -3
  . گوشت و توزيع صحيح آن در كشور احتماليريزي براي واردات برنامه -4

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

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

  .اين نشريه باشند

  مركز آمار ايران
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  مقدمه
  هاي  منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سال1344 وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال   آماري كشتار دام در ايران كه به وسيله اولين نشريه

از آن به بعد نيز تا .  نفر جمعيت داشتند5000 بيش از 1335ود كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال  در شهرهايي ب1343 لغايت 1338
 مركز آمار ايران اجراي طرح 1347 از سال كه آنشد تا   كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه مي هاي آمار كشتار دام توسط اداره  گزارش1346 سال

هاي كشور انجام   مستقيم به شهرداري  هر ماه از طريق مكاتبه يا مراجعه1375 آمار مزبور تا سال آوري جمع. آمار كشتار دام را به عهده گرفت
هاي  هاي تحت پوشش شبكه  كشتارگاهتمامي ، با توجه به اعالم آمادگي سازمان دامپزشكي براي همكاري1376 سال ازگرفت ولي  مي

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

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

  .دارد  مركز آمار ايران ارسال مي بهنتشاري، استخراج و ايثبت شده را براي بررسي نها
در استفاده از آمارهاي ايـن      . به تفكيك استان درج شده است      13 در جدول صفحه     1388هاي تحت پوشش طرح در سال         تعداد كشتارگاه 

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

  .است 
  . است»نفر« مربوط به تعداد هاي  واحد شتر در جدول)ث
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  1388 –هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاهآمارگيري از مشخصات اساسي طرح 

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

  .گرديده است

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

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

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

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

  اهداف طرح

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

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

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

  ب آماريچارچو
 باشـند چـارچوب      كه داراي مجوز رسمي از سوي سازمان دامپزشكي كشور مي          88 در سال  خصوصي و   ها اعم از دولتي      كشتارگاه تماميفهرست  

  .دهد آماري اين طرح را تشكيل مي

  جامعه آماري
  .دهند آماري اين طرح را تشكيل ميجامعه  ،88 در سال هاي رسمي كشور  كشتارگاهتمامي

  يواحد آمار
  .واحد آماري طرح، يك واحد كشتارگاه رسمي كشور است

  زمان آمارگيري
  .گيري اين طرح انتهاي هر ماه استزمان آمار

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

  سطح انتشار نتايج
  . استان ارائه خواهد شد كشور وآوري شده در سطح آمار و اطالعات جمع
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  1388 –هاي كشور ار دام كشتارگاهچكيده آمار كشت

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

 397ه از ايـن تعـداد        كـشتارگاه دام در كـشور وجـود داشـته اسـت كـ              426، تعـداد    1388طبق نتايج حاصل از اجراي اين طرح در سال          
 كـشتارگاه اسـت     37ترين تعداد كشتارگاه مربوط به استان فارس با           بيش.  كشتارگاه متعلق به بخش خصوصي بوده است       29كشتارگاه دولتي و    

د هـا را در كـشور بـه خـو            كـشتارگاه، كمتـرين تعـداد كـشتارگاه        2 كشتارگاه خصوصي است و استان قم بـا          5 كشتارگاه دولتي و     32كه شامل   
  .اختصاص داده است

  :باشد  به شرح زير مي1388اي از آمار كشتار دام در سال  خالصه
  . هزار تن بوده است403هاي كشتار شده  هاي كشور بر حسب وزن الشه مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه -
 هـزار  1655ده است كه استان تهران بـا   هزار تن گزارش ش114 هزار الشه به وزن 6446تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده      -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است  هزار تن بيش24الشه به وزن 
 6/7 هزار الشـه بـه وزن    546 هزار تن بوده كه استان اصفهان با         27 هزار الشه به وزن      1913تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده           -

 .اختصاص دادترين تعداد را به خود  هزار تن بيش
 283ترين تعداد مربوط به استان تهـران بـا             هزار تن و بيش    247 هزار الشه به وزن      1432تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده           -

 . هزار تن بوده است45هزار الشه به وزن 
 هزار الشـه بـه   12ه استان خوزستان با  هزار تن بوده ك5 هزار الشه به وزن 31تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده   -

 .ترين تعداد را به خود اختصاص داده است  هزار تن بيش2وزن 
ترين تعداد مربوط به استان اصـفهان بـا     هزار تن بوده كه بيش10 هزار الشه به وزن 45تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده       -

 .است هزار تن بوده 4 هزار الشه به وزن 15تقريباً 
   كيلـوگرم، گـاوميش و   49/172 كيلـوگرم، گـاو و گوسـاله       18/14 كيلـوگرم، بـز و بزغالـه         68/17متوسط وزن يك الشـه گوسـفند و بـره            -

 . كيلوگرم بوده است9/217 كيلوگرم و شتر و بچه شتر 09/162بچه گاوميش 

 بـراي   87 نسبت به سال     88اد كشتار دام در سال       مويد اين مطلب است كه تعد      1388 و   1387هاي    اي نتايج طرح در سال      بررسي مقايسه 
 3/17 مويـد كـاهش      87 نـسبت بـه سـال        88هاي كشور در سـال        مقايسه عملكرد كشتارگاه  . انواع دام بجز شتر و بچه شتر كاهش داشته است         

، بز و 9/32گوسفند و بره    كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به سال قبل براي          . هاي رسمي كشور است     درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه     
 . درصد بوده است5/37، گاوميش و بچه گاوميش 2/8، گاو و گوساله 2/18بزغاله 

  . درصد افزايش داشته است9/42مقدار توليد گوشت شتر و بچه شتر نسبت به سال قبل 
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  1388: حسب استان اند بر هايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشته تعداد كشتارگاه
 ها تعداد كشتارگاه

  ناستا
 خصوصي  دولتي  كل

 ۲۹ ۳۹۷ ۴۲۶ ....................................................................................................................... كل كشور
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 ۰ ۵ ۵ .....................................................................................................................................................................بوشهر 

 ۱۱ ۷ ۱۸ ......................................................................................................................................................................تهران 

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

 ۰ ۹ ۹ .....................................................................................................................................................خراسان جنوبي 
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 ۰ ۹ ۹ .....................................................................................................................................................خراسان شمالي 
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 ۰ ۱۰ ۱۰ ....................................................................................................................................................................سمنان 
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  )1379-1388(هاي كشور   اجمالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاهينگاه

  :دهد ور طي ده ساله اخير نشان ميهاي كش ه در كشتارگاه قابل مصرف انواع دام ذبح شد آمار مربوط به تعداد و وزن الشه
تعـداد   ترين   و بيش  1388 هزار تن مربوط به سال       114 هزار الشه به وزن      6446ـ كمترين تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با             1

  . بوده است1379 هزار تن مربوط به سال 180 هزار الشه به وزن 11664با 
تـرين تعـداد بـا        و بـيش  1388 هزار تن مربوط به سال       27 هزار الشه به وزن      1913 ذبح شده با       قابل مصرف بز و بزغاله      د الشه ـ كمترين تعدا  2

  . بوده است1385 هزار تن مربوط به سال 39 هزار الشه به وزن 2914
با  ترين تعداد  و بيش1382 هزار تن مربوط به سال 198 هزار الشه به وزن 1279 قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده با  ـ كمترين تعداد الشه3

   247  هـزار الشـه بـه وزن   1432 بـه  1388 در سـال  مقادير فـوق .  بوده است1379 هزار تن مربوط به سال      238 هزار الشه به وزن      1704
  .تن رسيده است هزار

تـرين    بـيش و   1388تن مربوط به سال       هزار 5 به وزن     هزار الشه  31 قابل مصرف گاوميش و بچه گاوميش ذبح شده با            ـ كمترين تعداد الشه   4
  . بوده است1379تن مربوط به سال   هزار8 هزار الشه به وزن 56تعداد با 

 هـزار  73تـرين تعـداد بـا      و بـيش 1384 هزارتن مربوط به سال 4 هزار الشه به وزن  20 قابل مصرف شتر و بچه شتر با          ـ كمترين تعداد الشه   5
  .تن رسيده است  هزار10 هزار الشه به وزن 45 به 1388اين ميزان در سال .  بوده است1381ر تن مربوط به سال  هزا14الشه به وزن 
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  )هزار الشه(  1379-88: 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
 بچه شترشتر و 

1379 ....................................................................................... ۱۱۶۶۴ ۲۳۷۱ ۱۷۰۴ ۵۶ ۵۰ 

1380 ....................................................................................... ۸۷۴۳ ۲۲۶۴ ۱۶۴۵ ۵۰ ۶۷ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  1379=100  1380-88: هاي كشور الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه  شاخص تغييرات تعداد-ب

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

1380 ........................................................................................ ۷۵ ۹۵ ۹۷ ۸۹ ۱۳۴ 

1381 ........................................................................................ ۶۷ ۱۰۱ ۸۷ ۷۰ ۱۴۶ 

1382 ........................................................................................ ۵۸ ۹۵ ۷۵ ۷۰ ۹۲ 

1383 ........................................................................................ ۶۵ ۹۸ ۷۸ ۸۲ ۵۲ 

1384 ........................................................................................ ۷۴ ۱۰۸ ۸۹ ۹۶ ۴۰ 

1385 ........................................................................................ ۸۵ ۱۲۳ ۸۹ ۸۲ ۵۴ 

1386 ........................................................................................ ۸۱ ۱۰۲ ۷۷ ۶۴ ۶۰ 

1387 ........................................................................................ ۸۶ ۱۰۲ ۹۳ ۸۴ ۶۸ 

1388 ........................................................................................ ۵۵ ۸۱ ۸۴ ۵۵ ۸۹ 
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  )هزار تن(  1379-88: 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

1379 ................................................ ۴۶۵ ۱۸۰ ۲۹ ۲۳۸ ۸ ۱۰ 

1380 ................................................ ۴۲۰ ۱۴۱ ۲۹ ۲۲۹ ۸ ۱۳ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  1379=100  1380-88: 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
  شبچه گاومي

 شتر و بچه شتر

1380 ................................................ ۹۰ ۷۸ ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۰ ۱۳۰ 

1381 ................................................ ۸۵ ۷۲ ۱۰۷ ۹۰ ۷۵ ۱۴۰ 

1382 ................................................ ۷۷ ۶۴ ۱۰۰ ۸۳ ۷۵ ۹۰ 

1383 ................................................ ۸۲ ۷۳ ۱۰۷ ۸۷ ۸۸ ۵۰ 

1384 ................................................ ۹۲ ۸۱ ۱۲۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴۰ 

1385 ................................................ ۱۰۰ ۹۲ ۱۳۴ ۱۰۳ ۸۸ ۵۰ 

1386 ................................................ ۹۲ ۸۹ ۱۱۷ ۹۴ ۷۵ ۶۰ 

1387 ................................................ ۱۰۵ ۹۴ ۱۱۴ ۱۱۳ ۱۰۰ ۷۰ 

1388 ................................................ ۸۷ ۶۳ ۹۴ ۱۰۴ ۶۴ ۹۷ 
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  هاي خصوصيكشتارگاه دولتيهاياهكشتارگ هاكشتارگاه تعداد كل

426 397 29  

 1388هاي كشور در سال  تعداد كشتارگاه
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 ايران
آمار

كز 
مر



 

 ايران
آمار

كز 
مر

  1388–هاي كشور آمار كشتار دام كشتارگاه چكيده

  

39

  )رأس(  1388:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور   تعداد انواع دام كشتار شده در كشتارگاه-1

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

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۴۵۱۲۷  ۳۰۹۲۶  ۱۴۳۲۲۷۰  ۱۹۱۲۶۴۰  ۶۴۴۶۳۵۴ ...........................................................كل سال 

  ۸۸۶۸  ۹۴۴۱  ۳۶۱۱۰۰  ۴۳۵۰۸۴  ۱۸۹۵۱۱۵ ......................................................................بهار 

  ۲۳۹۸  ۳۰۴۰  ۱۰۷۶۲۵  ۱۱۴۸۱۴  ۵۳۴۰۷۹ ....................................................................................فروردين 

  ۳۲۲۶  ۳۵۰۸  ۱۲۹۳۴۱  ۱۵۵۳۴۵  ۶۸۵۷۸۲ ................................................................................ارديبهشت 

  ۳۲۴۴  ۲۸۹۳  ۱۲۴۱۳۴  ۱۶۴۹۲۵  ۶۷۵۲۵۴ ........................................................................................خرداد 

  ۱۲۵۰۹  ۷۹۰۸  ۳۸۵۴۳۸  ۵۹۶۹۷۵  ۱۸۲۰۹۶۵ ...............................................................تابستان 

  ۳۵۲۰  ۲۷۱۶  ۱۲۹۶۵۰  ۱۸۰۴۴۴  ۶۳۴۴۴۴ ..............................................................................................تير 

  ۴۵۸۹  ۲۷۱۸  ۱۳۴۸۳۵  ۲۰۱۵۵۵  ۶۲۹۸۱۹ .........................................................................................مرداد 

  ۴۴۰۰  ۲۴۷۴  ۱۲۰۹۵۳  ۲۱۴۹۷۶  ۵۵۶۷۰۲ ......................................................................................شهريور 

  ۱۱۲۱۵  ۷۵۴۶  ۳۴۰۸۴۴  ۵۰۰۴۷۲  ۱۴۳۵۸۰۷ ....................................................................پاييز 

  ۳۳۵۰  ۲۵۶۹  ۱۱۴۳۷۳  ۱۹۶۲۲۰  ۵۲۵۱۶۹ ............................................................................................مهر 

  ۳۹۱۸  ۲۶۲۲  ۱۱۶۲۳۲  ۱۷۲۳۰۳  ۵۰۱۰۴۸ ............................................................................................آبان 

  ۳۹۴۷  ۲۳۵۵  ۱۱۰۲۳۹  ۱۳۱۹۴۹  ۴۰۹۵۹۰ .............................................................................................آذر 

  ۱۲۵۳۵  ۶۰۳۱  ۳۴۴۸۸۸  ۳۸۰۱۰۹  ۱۲۹۴۴۶۷ ...............................................................زمستان 

  ۳۸۱۰  ۲۰۹۰  ۱۱۳۳۴۵  ۱۱۱۵۷۴  ۳۵۴۹۵۲ .............................................................................................دي 

  ۴۰۴۵  ۱۸۳۵  ۱۰۶۱۰۸  ۱۱۵۱۸۰  ۳۷۳۹۵۶ .........................................................................................بهمن 

  ۴۶۸۰  ۲۱۰۶  ۱۲۵۴۳۵  ۱۵۳۳۵۵  ۵۶۵۵۵۹ ........................................................................................اسفند 
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  )كيلوگرم(  1388:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور  دام كشتار شده در كشتارگاه انواع  وزن-2

  گاو و گوساله  بز و بزغاله  فند و برهگوس  شرح
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۹۸۳۳۲۲۷  ۵۰۱۲۶۴۱  ۲۴۷۰۴۷۹۱۷  ۲۷۱۲۰۱۵۳  ۱۱۳۹۷۷۰۲۱ ...........................................................كل سال 

  ۱۸۸۳۴۵۱  ۱۵۴۰۹۷۷  ۶۱۵۰۸۲۱۶  ۵۹۳۹۹۷۵  ۳۱۸۵۸۲۹۳ ......................................................................بهار 

  ۴۸۸۷۱۷  ۴۹۴۵۵۲  ۱۸۲۶۹۳۲۷  ۱۵۵۱۷۶۱  ۹۲۳۵۸۴۹ ....................................................................................فروردين 

  ۶۹۳۲۳۸  ۵۸۳۴۱۸  ۲۱۹۵۳۶۴۶  ۲۱۲۸۳۹۰  ۱۱۲۴۹۳۶۴ ................................................................................ارديبهشت 

  ۷۰۱۴۹۶  ۴۶۳۰۰۷  ۲۱۲۸۵۲۴۳  ۲۲۵۹۸۲۴  ۱۱۳۷۳۰۸۰ ........................................................................................خرداد 

  ۲۷۰۱۳۷۱  ۱۲۷۶۳۶۸  ۶۵۰۱۱۸۷۰  ۸۳۳۴۹۰۱  ۳۱۱۷۰۶۷۷ ...............................................................تابستان 

  ۷۵۷۶۴۲  ۴۳۴۳۶۸  ۲۱۵۲۰۱۱۸  ۲۵۱۸۳۷۱  ۱۰۷۵۱۰۰۰ ..............................................................................................تير 

  ۹۹۵۹۶۲  ۴۳۴۶۷۵  ۲۲۷۴۵۱۳۳  ۲۷۹۳۲۵۰  ۱۰۷۶۹۶۹۰ .........................................................................................مرداد 

  ۹۴۷۷۶۷  ۴۰۷۳۲۵  ۲۰۷۴۶۶۱۹  ۳۰۲۳۲۸۰  ۹۶۴۹۹۸۷ ......................................................................................شهريور 

  ۲۴۶۸۴۲۱  ۱۲۱۳۶۵۱  ۵۹۲۴۲۱۲۲  ۷۲۲۷۷۷۳  ۲۶۶۱۶۴۳۳ ....................................................................پاييز 

  ۷۱۳۱۱۳  ۴۰۸۱۷۴  ۱۹۶۴۵۴۰۷  ۲۸۱۱۴۶۶  ۹۴۵۹۴۲۳ ............................................................................................مهر 

  ۸۷۳۵۲۷  ۴۲۸۷۹۱  ۲۰۳۲۵۲۴۱  ۲۴۶۷۶۳۰  ۹۲۷۲۷۵۶ ............................................................................................آبان 

  ۸۸۱۷۸۱  ۳۷۶۶۸۶  ۱۹۲۷۱۴۷۴  ۱۹۴۸۶۷۷  ۷۸۸۴۲۵۴ .............................................................................................آذر 

  ۲۷۷۹۹۸۴  ۹۸۱۶۴۵  ۶۱۲۸۵۷۰۹  ۵۶۱۷۵۰۴  ۲۴۳۳۱۶۱۸ ...............................................................زمستان 

  ۸۴۰۵۸۰  ۳۳۱۷۰۷  ۱۹۹۷۴۴۷۹  ۱۶۵۱۵۹۸  ۶۸۲۶۸۵۳ .............................................................................................دي 

  ۸۹۵۲۰۲  ۳۰۷۶۳۹  ۱۸۸۵۴۴۱۵  ۱۶۹۱۳۴۸  ۷۰۶۸۵۳۰ .........................................................................................بهمن 

  ۱۰۴۴۲۰۲  ۳۴۲۲۹۹  ۲۲۴۵۶۸۱۵  ۲۲۷۴۵۵۸  ۱۰۴۳۶۲۳۵ ........................................................................................اسفند 
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  )كيلوگرم(  1388:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور   يك رأس از انواع دام كشتار شده در كشتارگاه  ميانگين وزن الشه-3

  گاو و گوساله  بز و بزغاله   و برهگوسفند  شرح
  گاوميش و

  بچه گاوميش
 بچه شتر شتر و

  ۹۰/۲۱۷  ۰۹/۱۶۲  ۴۹/۱۷۲  ۱۸/۱۴  ۶۸/۱۷ ...........................................................كل سال 

  ۳۹/۲۱۲  ۲۲/۱۶۳  ۳۴/۱۷۰  ۶۵/۱۳  ۸۱/۱۶ ......................................................................بهار 

  ۸۰/۲۰۳  ۶۸/۱۶۲  ۷۵/۱۶۹  ۵۲/۱۳  ۲۹/۱۷ ....................................................................................فروردين 

  ۸۹/۲۱۴  ۳۱/۱۶۶  ۷۳/۱۶۹  ۷۰/۱۳  ۴۰/۱۶ ................................................................................ارديبهشت 

  ۲۴/۲۱۶  ۰۴/۱۶۰  ۴۷/۱۷۱  ۷۰/۱۳  ۸۴/۱۶ ........................................................................................خرداد 

  ۹۵/۲۱۵  ۴۰/۱۶۱  ۶۷/۱۶۸  ۹۶/۱۳  ۱۲/۱۷ ...............................................................تابستان 

  ۲۴/۲۱۵  ۹۳/۱۵۹  ۹۹/۱۶۵  ۹۶/۱۳  ۹۵/۱۶ ..............................................................................................تير 

  ۰۳/۲۱۷  ۹۲/۱۵۹  ۶۹/۱۶۸  ۸۶/۱۳  ۱۰/۱۷ .........................................................................................مرداد 

  ۴۰/۲۱۵  ۶۴/۱۶۴  ۵۳/۱۷۱  ۰۶/۱۴  ۳۳/۱۷ ......................................................................................شهريور 

  ۱۰/۲۲۰  ۸۳/۱۶۰  ۸۱/۱۷۳  ۴۴/۱۴  ۵۴/۱۸ ....................................................................پاييز 

  ۸۷/۲۱۲  ۸۸/۱۵۸  ۷۷/۱۷۱  ۳۳/۱۴  ۰۱/۱۸ ............................................................................................مهر 

  ۹۵/۲۲۲  ۵۴/۱۶۳  ۸۷/۱۷۴  ۳۲/۱۴  ۵۱/۱۸ ............................................................................................آبان 

  ۴۱/۲۲۳  ۹۵/۱۵۹  ۸۲/۱۷۴  ۷۷/۱۴  ۲۵/۱۹ .............................................................................................آذر 

  ۷۸/۲۲۱  ۷۷/۱۶۲  ۷۰/۱۷۷  ۷۸/۱۴  ۸۰/۱۸ ...............................................................زمستان 

  ۶۲/۲۲۰  ۷۱/۱۵۸  ۲۳/۱۷۶  ۸۰/۱۴  ۲۳/۱۹ .............................................................................................دي 

  ۳۱/۲۲۱  ۶۵/۱۶۷  ۶۹/۱۷۷  ۶۸/۱۴  ۹۰/۱۸ .........................................................................................بهمن 

  ۱۲/۲۲۳  ۵۴/۱۶۲  ۰۳/۱۷۹  ۸۳/۱۴  ۴۵/۱۸ ........................................................................................اسفند 
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  1388:  استانبر حسبها   كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گوسفند و بره-4

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۱۱۳۹۷۷۰۲۱ ۱۰۰ ۶۴۴۶۳۵۴ ..........................................................................كل كشور 

  ۱۱/۴ ۴۶۸۵۳۷۷ ۳۶/۳ ۲۱۶۶۸۶ ........................................................................................آذربايجان شرقي 

  ۹۹/۰ ۱۱۲۷۶۵۳ ۷۷/۰ ۴۹۴۴۳ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۷۶/۳ ۴۲۸۶۶۷۶ ۳۱/۳ ۲۱۳۱۷۰ ..........................................................................................................اردبيل 

  ۷۲/۱۵ ۱۷۹۲۰۴۴۱ ۸۳/۱۵ ۱۰۲۰۳۴۰ .........................................................................................................اصفهان 

  ۳۳/۰ ۳۷۱۲۶۵ ۳۱/۰ ۲۰۰۵۸ ..............................................................................................................ايالم 

  ۱۴/۰ ۱۶۳۷۰۶ ۱۳/۰ ۸۷۰۱ ...........................................................................................................بوشهر 

  ۷۸/۲۰ ۲۳۶۸۴۸۶۵ ۶۸/۲۵ ۱۶۵۵۱۳۵ ............................................................................................................تهران 

  ۲۰/۱ ۱۳۶۹۶۷۰ ۲۵/۱ ۸۰۳۴۵ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 

  ۳۷/۰ ۴۲۵۶۵۱ ۳۷/۰ ۲۴۰۷۰ .......................................................................................... جنوبي خراسان

  ۰۷/۱۸  ۲۰۵۹۱۶۸۶ ۵۲/۱۴ ۹۳۶۲۶۷ ...........................................................................................رضوي  خراسان

  ۵۹/۰ ۶۷۴۶۴۴ ۶۳/۰ ۴۰۴۳۰ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۹۵/۳ ۴۴۹۷۷۸۲ ۰۱/۵ ۳۲۲۷۹۶ .....................................................................................................خوزستان 

  ۴۵/۰ ۵۱۵۷۲۶ ۴۱/۰ ۲۶۳۳۷ ...........................................................................................................زنجان 

  ۳۴/۱ ۱۵۲۷۶۵۰ ۳۲/۱ ۸۵۰۴۱ ..........................................................................................................سمنان 

  ۹۶/۰ ۱۰۸۹۸۷۹ ۸۴/۰ ۵۳۹۶۶ ................................................................................سيستان و بلوچستان 

  ۷۳/۳ ۴۲۵۳۹۲۹ ۵۰/۳ ۲۲۵۴۰۲ ............................................................................................................فارس 

  ۶۹/۰ ۷۸۱۵۰۵ ۶۷/۰ ۴۳۴۸۸ ...........................................................................................................وين قز

  ۰۷/۵ ۵۷۷۴۲۲۰ ۴۸/۴ ۲۸۸۷۱۱ .................................................................................................................قم 

  ۷۲/۰ ۸۲۱۱۳۲ ۵۷/۰ ۳۶۶۵۶ .....................................................................................................كردستان 

  ۳۴/۱ ۱۵۲۵۹۴۶ ۸۸/۱ ۱۲۱۲۴۶ ...........................................................................................................كرمان 

  ۳۵/۱ ۱۵۴۳۵۴۶ ۶۳/۱ ۱۰۵۰۳۳ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۵۳/۰ ۶۰۰۳۹۳ ۶۱/۰ ۳۹۵۹۷ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

  ۴۱/۱ ۱۶۰۸۳۲۹ ۵۶/۱ ۱۰۰۶۷۳ ........................................................................................................گلستان 

  ۱۹/۱ ۱۳۵۳۹۱۷ ۱۵/۱ ۷۳۸۹۰ ...........................................................................................................گيالن 

  ۵۴/۱ ۱۷۴۹۷۱۷ ۴۵/۱ ۹۳۷۸۹ .........................................................................................................لرستان 

  ۰۲/۳ ۳۴۴۰۳۳۷ ۱۴/۳ ۲۰۲۱۲۶ .......................................................................................................مازندران 

  ۶۸/۱ ۱۹۱۱۵۱۹ ۳۴/۱ ۸۶۴۲۰ .........................................................................................................مركزي 

  ۱۹/۰ ۲۱۲۸۴۶ ۲۲/۰ ۱۴۰۱۸ ......................................................................................................هرمزگان 

  ۳۳/۲ ۲۶۵۵۲۴۰ ۹۴/۱ ۱۲۴۹۳۰ ..........................................................................................................همدان 

  ۴۷/۲ ۲۸۱۱۷۷۴ ۱۳/۲ ۱۳۷۵۹۰ ................................................................................................................يزد 
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  1388:  استانبر حسبها   كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن بز و بزغاله-5

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۲۷۱۲۰۱۵۳ ۱۰۰ ۱۹۱۲۶۴۰ ..........................................................................كل كشور 

  ۱۰/۱ ۲۹۷۶۲۲ ۸۵/۰ ۱۶۲۶۴ ........................................................................................آذربايجان شرقي 

  ۷۷/۰ ۲۱۰۱۰۶ ۷۲/۰ ۱۳۷۶۵ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۴۰/۰ ۱۰۹۷۵۱ ۳۹/۰ ۷۵۳۱ ..........................................................................................................اردبيل 

  ۳۰/۲۸ ۷۶۷۵۲۰۷ ۵۷/۲۸ ۵۴۶۴۳۷ .........................................................................................................اصفهان 

  ۴۱/۰ ۱۱۱۵۵۴ ۴۰/۰ ۷۵۸۶ ..............................................................................................................ايالم 

  ۸۱/۰ ۲۱۹۲۸۱ ۸۲/۰ ۱۵۷۷۹ ...........................................................................................................بوشهر 

  ۴ ۱۰۸۴۱۵۴ ۴۴/۴ ۸۴۸۷۶ ............................................................................................................تهران 

  ۵۶/۰ ۱۵۲۸۲۸ ۶۰/۰ ۱۱۴۱۴ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 

  ۸۹/۰ ۲۴۰۹۴۴ ۸۸/۰ ۱۶۸۸۲ .......................................................................................... جنوبي خراسان

  ۱۶/۵  ۱۴۰۰۲۵۷ ۵۲/۴ ۸۶۵۱۴ ........................................................................................... رضوي خراسان

  ۱۴/۱ ۳۰۹۸۷۷ ۱۷/۱ ۲۲۴۳۶ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۹۱/۵ ۱۶۰۲۷۶۰ ۶۸/۶ ۱۲۷۷۵۳ .....................................................................................................خوزستان 

  ۳۶/۰ ۹۶۶۴۷ ۳۹/۰ ۷۳۸۲ ...........................................................................................................زنجان 

  ۵۶/۱ ۴۲۴۰۹۷ ۷۵/۱ ۳۳۴۷۹ ..........................................................................................................سمنان 

  ۸۲/۰ ۲۲۳۰۶۱ ۶۹/۰ ۱۳۲۱۵ ................................................................................سيستان و بلوچستان 

  ۷۴/۱۳ ۳۷۲۶۴۴۲ ۳۲/۱۳ ۲۵۴۷۳۸ ............................................................................................................فارس 

  ۵۲/۰ ۱۴۱۶۰۸ ۴۸/۰ ۹۲۳۴ ...........................................................................................................قزوين 

  ۸۲/۳ ۱۰۳۶۱۲۵ ۶۱/۳ ۶۹۰۷۵ .................................................................................................................قم 

  ۵۳/۰ ۱۴۴۵۷۱ ۵۳/۰ ۱۰۱۱۵ .....................................................................................................ان كردست

  ۰۱/۳ ۸۱۷۳۳۹ ۹۸/۳ ۷۶۰۴۴ ...........................................................................................................كرمان 

  ۳۵/۱ ۳۶۷۴۶۷ ۴۱/۱ ۲۷۰۳۴ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۸۴/۲ ۷۷۰۰۳۵ ۰۸/۳ ۵۸۸۳۴ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

  ۱۶/۲ ۵۸۵۷۰۹ ۱۲/۲ ۴۰۴۵۳ ........................................................................................................گلستان 

  ۷۶/۳ ۱۰۱۸۸۶۳ ۱۸/۳ ۶۰۹۰۴ ...........................................................................................................گيالن 

  ۵۸/۱ ۴۲۸۶۱۰ ۵۹/۱ ۳۰۴۸۴ .........................................................................................................لرستان 

  ۱۳/۴ ۱۱۱۹۰۳۶ ۲۲/۴ ۸۰۷۱۴ .......................................................................................................مازندران 

  ۴۹/۳ ۹۴۶۱۹۴ ۹۱/۲ ۵۵۶۷۱ .........................................................................................................مركزي 

  ۱۳/۱ ۳۰۷۰۷۵ ۴۴/۱ ۲۷۵۷۸ ......................................................................................................هرمزگان 

  ۸۵/۰ ۲۳۱۷۶۵ ۶۷/۰ ۱۲۷۳۹ ..........................................................................................................همدان 

  ۸۷/۴ ۱۳۲۱۱۶۸ ۵۹/۴ ۸۷۷۱۰ ................................................................................................................يزد 
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  1388:  استانبر حسبها   كشتار شده در كشتارگاه  تعداد و وزن گاو و گوساله-6

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۲۴۷۰۴۷۹۱۷ ۱۰۰ ۱۴۳۲۲۷۰ ..........................................................................كل كشور 

  ۴۹/۵ ۱۳۵۶۵۰۱۴ ۴۲/۵ ۷۷۶۹۱ ........................................................................................آذربايجان شرقي 

  ۷۹/۳ ۹۳۶۳۰۷۰ ۱۰/۴ ۵۸۷۲۵ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۲۴/۲ ۵۵۲۵۵۲۴ ۵۶/۲ ۳۶۶۳۰ ..........................................................................................................اردبيل 

  ۵۴/۵ ۱۳۶۸۰۹۱۶ ۶۲/۴ ۶۶۲۰۷ .........................................................................................................اصفهان 

  ۳۸/۰ ۹۴۹۲۸۶ ۴۲/۰ ۵۹۹۶ ..............................................................................................................ايالم 

  ۳۶/۰ ۸۸۵۴۳۰ ۴۴/۰ ۶۳۲۱ ...........................................................................................................بوشهر 

  ۱۰/۱۸ ۴۴۷۲۳۴۲۸ ۷۶/۱۹ ۲۸۳۰۸۱ ............................................................................................................تهران 

  ۶۸/۰ ۱۶۷۶۷۶۶ ۷۴/۰ ۱۰۵۵۵ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 

  ۳۲/۰ ۷۸۵۲۵۰ ۳۱/۰ ۴۴۹۳ .......................................................................................... جنوبي خراسان

  ۷۷/۷  ۱۹۱۹۸۳۰۴ ۱۷/۶ ۸۸۳۴۱ ........................................................................................... رضوي خراسان

  ۷۶/۰ ۱۸۷۲۲۳۵ ۶۴/۰ ۹۲۲۷ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۳۰/۴ ۱۰۶۱۲۴۱۶ ۳۴/۵ ۷۶۵۴۰ .....................................................................................................خوزستان 

  ۰۲/۲ ۴۹۸۲۲۳۶ ۹۸/۱ ۲۸۳۷۷ ...........................................................................................................زنجان 

  ۷۴/۰ ۱۸۲۹۹۹۰ ۵۷/۰ ۸۱۶۷ ..........................................................................................................سمنان 

  ۸۴/۱۰ ۲۶۷۷۳۶۷۷ ۶۶/۸ ۱۲۴۰۱۱ ................................................................................سيستان و بلوچستان 

  ۵۷/۴ ۱۱۲۸۸۰۰۵ ۳۹/۳ ۴۸۵۳۲ ............................................................................................................فارس 

  ۷۸/۱ ۴۳۹۱۹۰۵ ۶۰/۱ ۲۲۹۶۰ ...........................................................................................................قزوين 

  ۶۰/۰ ۱۴۷۶۷۵۰ ۶۹/۰ ۹۸۴۵ .................................................................................................................قم 

  ۶۰/۲ ۶۴۲۵۱۱۸ ۷۶/۲ ۳۹۴۸۱ .....................................................................................................كردستان 

  ۰۹/۲ ۵۱۶۸۱۳۷ ۳۶/۲ ۳۳۷۸۲ ...........................................................................................................كرمان 

  ۷۵/۲ ۶۷۹۰۳۸۹ ۵۱/۳ ۵۰۲۴۷ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۱۷/۰ ۴۲۸۷۶۱ ۲۵/۰ ۳۵۹۴ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

  ۵۵/۱ ۳۸۲۸۶۸۸ ۳۷/۱ ۱۹۵۷۵ ........................................................................................................گلستان 

  ۶۱/۵ ۱۳۸۵۳۸۷۹ ۹۵/۶ ۹۹۶۱۴ ...........................................................................................................گيالن 

  ۲۱/۳ ۷۹۲۱۲۳۱ ۵۰/۳ ۵۰۱۹۸ .........................................................................................................لرستان 

  ۰۹/۵ ۱۲۵۶۶۷۸۴ ۶۱/۵ ۸۰۴۰۱ .......................................................................................................مازندران 

  ۱۹/۲ ۵۴۱۸۶۸۹ ۰۴/۲ ۲۹۱۹۷ .........................................................................................................مركزي 

  ۱۱/۱ ۲۷۳۰۶۴۹ ۴۴/۱ ۲۰۶۱۹ ......................................................................................................هرمزگان 

  ۷۸/۲ ۶۸۵۷۲۵۰ ۳۳/۲ ۳۳۳۹۱ ..........................................................................................................همدان 

  ۶۰/۰ ۱۴۷۸۱۴۰ ۴۵/۰ ۶۴۷۲ ................................................................................................................يزد 
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  1388:  استانبر حسبها   تعداد و وزن گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه-7

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۵۰۱۲۶۴۱ ۱۰۰ ۳۰۹۲۶ ..........................................................................كل كشور 

  ۴۲/۲۶ ۱۳۲۴۲۸۴ ۶۵/۲۴ ۷۶۲۲ ........................................................................................ان شرقي آذربايج

  ۸۴/۱۵ ۷۹۴۱۶۰ ۲۴/۱۷ ۵۳۳۳ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

  ۳۵/۱۴ ۷۱۹۲۴۵ ۱۴/۱۴ ۴۳۷۲ ..........................................................................................................اردبيل 

  ۰۱/۰ ۲۷۰ ۰۲/۰ ۶ .........................................................................................................اصفهان 

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

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

  ۰ ۰ ۰ ۰ ............................................................................................................تهران 

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

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

  ۰  ۰ ۰ ۰ ........................................................................................... رضوي خراسان

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

  ۴۶/۳۹ ۱۹۷۸۰۸۹ ۷۸/۳۹ ۱۲۳۰۲ .....................................................................................................خوزستان 

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

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

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

  ۲۳/۰ ۱۱۷۲۰ ۲۱/۰ ۶۵ ............................................................................................................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 ................................................................................ و بويراحمد كهگيلويه

  ۰۲/۰ ۱۰۳۰ ۰۲/۰ ۶ ........................................................................................................گلستان 

  ۶۲/۳ ۱۸۱۷۰۳ ۹۱/۳ ۱۲۰۸ ...........................................................................................................گيالن 

  ۰۴/۰ ۲۱۴۰ ۰۴/۰ ۱۲ .........................................................................................................لرستان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ .......................................................................................................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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  1388:  استانحسببر ها   تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه-8

  درصد  )كيلوگرم(وزن   درصد  تعداد  استان

  ۱۰۰  ۹۸۳۳۲۲۷ ۱۰۰ ۴۵۱۲۷ ..........................................................................كل كشور 

  ۱۹/۰ ۱۸۸۲۸ ۱۸/۰ ۸۰ ........................................................................................آذربايجان شرقي 

  ۰۱/۰ ۵۹۶ ۰ ۲ ..........................................................................................آذربايجان غربي 

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

  ۹۸/۴۰ ۴۰۲۹۱۹۴ ۴۷/۳۳ ۱۵۱۰۳ .........................................................................................................اصفهان 

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

  ۱۵/۰ ۱۵۲۱۵ ۲۱/۰ ۹۷ ...........................................................................................................بوشهر 

  ۱۳/۴ ۴۰۵۸۸۰ ۱۰/۶ ۲۷۵۴ ............................................................................................................ان تهر

  ۲۰/۰ ۱۹۳۰۰ ۲۷/۰ ۱۲۰ ...............................................................................چهارمحال و بختياري 

  ۵۱/۲ ۲۴۷۰۲۰ ۱۴/۳ ۱۴۱۶ .......................................................................................... جنوبي خراسان

  ۸۷/۲۰  ۲۰۵۱۸۵۹ ۶۷/۲۰ ۹۳۲۷ ........................................................................................... رضوي خراسان

  ۱۲/۰ ۱۱۶۲۵ ۱۳/۰ ۶۰ ..........................................................................................  شماليخراسان

  ۵۱/۰ ۵۰۳۷۸ ۶۷/۰ ۳۰۴ .....................................................................................................خوزستان 

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

  ۱۸/۲ ۲۱۴۲۲۸ ۶۶/۲ ۱۲۰۰ ..........................................................................................................سمنان 

  ۳۷/۰ ۳۶۲۸۲ ۴۴/۰ ۲۰۰ ................................................................................سيستان و بلوچستان 

  ۰۵/۳ ۲۹۹۷۵۸ ۷۰/۳ ۱۶۶۸ ............................................................................................................فارس 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ...........................................................................................................قزوين 

  ۳۷/۱ ۱۳۴۷۰۰ ۹۲/۱ ۸۶۸ .................................................................................................................قم 

  ۰ ۰ ۰ ۰ .....................................................................................................كردستان 

  ۰۵/۵ ۴۹۶۳۶۶ ۵۱/۶ ۲۹۳۹ ...........................................................................................................كرمان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ......................................................................................................كرمانشاه 

  ۰ ۴۲۰ ۰۱/۰ ۳ ................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

  ۰۸/۱ ۱۰۵۸۲۰ ۲۷/۱ ۵۷۱ ........................................................................................................گلستان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ ...........................................................................................................گيالن 

  ۰ ۰ ۰ ۰ .........................................................................................................لرستان 

  ۰ ۰ ۰ ۰ .......................................................................................................مازندران 

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

  ۴۶/۰ ۴۵۱۰۰ ۹۰/۰ ۴۰۸ ......................................................................................................هرمزگان 

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

  ۷۹/۱۶ ۱۶۵۰۶۵۸ ۷۴/۱۷ ۸۰۰۷ ................................................................................................................يزد 

  


