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نشريات مركز آمار ايرانهاي نشانه�

.آمار گردآوري نشده است-
0 0 .آمار در دسترس نيست0

.ذاتاً يا عمالً وجود ندارد×
.عني استمجمع و محاسبه غير ممكن يا بي××

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

.رقم غير قطعي است*

.تخميني داردرقم جنبه**
.دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيستبه�

هـا قبـل از    هـا و شـاخص     نـسبت  محاسـبه . ها به علت سرراست كردن ارقـام اسـت        اختالف در سرجمع  

.ت كردن ارقام صورت گرفته استراسسر
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پيشگفتار

.كنـون ادامـه دارد   تـا 1347 سالهاي جاري مركز آمار ايران است كه ازهاي كشور يكي از فعاليتآوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاه    جمع
گيرد هرگاه با ساير اطالعات موجود در زمينـه ان، مسئوالن اجرايي و محققان كشور قرار ميريزاطالعات آماري كه از اين طريق در اختيار برنامه        

: تواند مورد استفاده قرار گيردهاي زير مي تلفيق شود، از ديدگاه و كشتار غير رسمي واردات و صادرات كشور،توزيع جغرافيايي جمعيت

.هاي وضعيت اجتماعي و اقتصاديخص يكي از شاعنوانبه قرمز گوشت سرانهعرضهمحاسبه-1
.، كله، پاچه و اندرونه روده، پوست: با كشتار دام از قبيلمرتبط از اقالم آماري رخيتخمين ب-2
. شاخصي براي شناخت وضع مراتع كشورعنوانبهتغييرات ميانگين وزن الشه -3
. گوشت و توزيع صحيح آن در كشور احتماليريزي براي وارداتبرنامه-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 استفادهبراي برنامههاي زماني كوتاه در فاصلهو توان اطالعات حاصل را خيلي سريع مي

موجب تـشكر   در اجراي اين طرح،هاريزي استانداريمعاونت برنامه سراسر كشور و    هاي  هاي دامپزشكي، كشتارگاه  همكاري صميمانه شبكه  
دن شتر گشاي ما براي مفيدتر و كامل   خود، مشوق و راه    يهانظران و محققان كشور انتظار دارد با ارائه پيشنهادها و انتقاد           صاحب تمامياز  . است

.اين نشريه باشند

مركز آمار ايران
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صفحهعنوان

142..........................................................1388: هاي استان قزوين يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-100
142.................................................................1388: هاي استان قم ميانگين وزن الشه يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه-101
143....................................................1388: هاي استان كردستانشده در هريك از كشتارگاه يك رأس از انواع دام كشتار  ميانگين وزن الشه-102
144..........................................................1388: هاي استان كرمان ميانگين وزن الشه يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه-103
145.....................................................1388: هاي استان كرمانشاه يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-104
146..............................1388: هاي استان كهگيلويه و بويراحمدرگاه يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتا ميانگين وزن الشه-105
147.......................................................1388: هاي استان گلستان يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه- 106
148..........................................................1388: هاي استان گيالن يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-107
149........................................................1388:  استان لرستانهاي يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-108
150......................................................1388: هاي استان مازندران يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-109
151........................................................1388: هاي استان مركزي يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-110
152.....................................................1388: هاي استان هرمزگان يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-111
152.........................................................1388: هاي استان همدان يك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-112
153...............................................................1388: هاي استان يزديك رأس از انواع دام كشتار شده در هريك از كشتارگاه ميانگين وزن الشه-113
 اعضاي ضبط شدههاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه-114

154............................................................................................................................................................................................................1388: برهگوسفند و 
 اعضاي ضبط شدههاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه-115

155..................................................................................................................................................................................................................1388: و بزغالهبز
 اعضاي ضبط شدههاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه- 116

156.............................................................................................................................................................................................................1388: گاو و گوساله
هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه اعضاي ضبط شدهزن الشه تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين و-117

157........................................................................................................................................................................................1388: گاوميش و بچه گاوميش
ي ضبط شدههاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه اعضا تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه-118

158........................................................................................................................................................................................................1388: شتر و بچه شتر
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138811–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه

مقدمه

هاي منتشر شد حاوي آمار كشتار دام سال1344 وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال  آماري كشتار دام در ايران كه به وسيلهاولين نشريه
از آن به بعد نيز تا .  نفر جمعيت داشتند5000 بيش از 1335 در شهرهايي بود كه طبق سرشماري عمومي نفوس سال1343 لغايت 1338

 مركز آمار ايران اجراي طرح 1347 از سال كهآنشد تا  كل آمار وزارتخانه مزبور تهيه ميهاي آمار كشتار دام توسط اداره گزارش1346سال
هاي كشور انجام  مستقيم به شهرداريز طريق مكاتبه يا مراجعه هر ماه ا1375آوري آمار مزبور تا سال 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 برنامهل تكميل آن، از طريق العماي همراه با دستوربراي اجراي اين طرح پرسشنامه. دامپزشكي مورد آمارگيري قرار گرفت

ها پرسشنامهمسئوالن كشتارگاه. گيردميها قرار  براي تكميل در اختيار مسئوالن كشتارگاه) سابقريزيسازمان مديريت و برنامه(ها استانداري
ريزيسازمان مديريت و برنامه(ها ريزي استانداريرنامهمعاونت بشود تكميل و به طور مرتب در دفتر ثبت ميهر ماه را با استفاده از آماري كه به

كند و در پايان هر فصل اطالعات آمايي ميها را دادههاي الزم، پرسشنامهسازمان مذكور پس از انجام بررسي و كنترل. دارند مسترد مي)سابق
.داردي مركز آمار ايران ارسال مي، استخراج و انتشار بهيثبت شده را براي بررسي نها

در استفاده از آمارهاي ايـن      . به تفكيك استان درج شده است     12 در جدول صفحه     1388هاي تحت پوشش طرح در سال       تعداد كشتارگاه 
:نشريه الزم است به نكات زير توجه شود

.دشو از پوشش شبكه دامپزشكي نمي اين آمار، شامل اطالعات مربوط به كشتار دام در مناطق روستايي خارج)الف
.استا  آمار ارائه شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غير مجاز در شهره)ب
. در اين آمارگيري منظور شده استهاي مجاز بخش خصوصي نيز كشتارگاه)پ
ه مربوط به اسـتان آورده شـد  هايآخرين سطر جدول در»هاساير 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 كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 12

1388: حسب استاناند برهايي كه آمار كشتار دام خود را ارسال داشتهتعداد كشتارگاه

هاتعداد كشتارگاه

استان
خصوصيدولتيكل

۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۲۹۲۹۲۹۲۹..........................................................................................................................كل كشور

۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰....................................................................................................................................................آذربايجان شرقي
۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۰۰۰۰.....................................................................................................................................................آذربايجان غربي 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰......................................................................................................................................................................ردبيل ا
۳۲۳۲۳۲۳۲۲۵۲۵۲۵۲۵۷۷۷۷....................................................................................................................................................................اصفهان 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰.........................................................................................................................................................................ايالم 
۵۵۵۵۵۵۵۵۰۰۰۰......................................................................................................................................................................بوشهر 
۱۸۱۸۱۸۱۸۷۷۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱.......................................................................................................................................................................تهران 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰..........................................................................................................................................چهارمحال و بختياري 
۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰......................................................................................................................................................خراسان جنوبي 
۲۹۲۹۲۹۲۹۲۸۲۸۲۸۲۸۱۱۱۱......................................................................................................................................................خراسان رضوي 
۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰......................................................................................................................................................خراسان شمالي 

۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۲۷۰۰۰۰................................................................................................................................................................خوزستان 
۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰......................................................................................................................................................................زنجان 

۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰.....................................................................................................................................................................سمنان 
۱۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸۳۳۳۳...........................................................................................................................................سيستان و بلوچستان 

۳۷۳۷۳۷۳۷۳۲۳۲۳۲۳۲۵۵۵۵.......................................................................................................................................................................فارس 
۳۳۳۳۲۲۲۲۱۱۱۱......................................................................................................................................................................قزوين 

۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰.............................................................................................................................................................................قم 
۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰.................................................................................................................................................................كردستان 

۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۲۳۰۰۰۰......................................................................................................................................................................كرمان 
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱..................................................................................................................................................................كرمانشاه 

۷۷۷۷۷۷۷۷۰۰۰۰...........................................................................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰....................................................................................................................................................................گلستان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰......................................................................................................................................................................گيالن 
۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰....................................................................................................................................................................لرستان 

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰..................................................................................................................................................................مازندران 
۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰.....................................................................................................................................................................مركزي 

۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰.................................................................................................................................................................هرمزگان 
۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰.....................................................................................................................................................................همدان 

۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰...........................................................................................................................................................................يزد 
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138813–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه

)1379-1388(هاي كشور  اجمالي به روند تغييرات آمار كشتار دام كشتارگاهينگاه

:دهدور طي ده ساله اخير نشان ميهاي كش قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاهآمار مربوط به تعداد و وزن الشه

تعـداد  ترين و بيش  1388 هزار تن مربوط به سال       114زار الشه به وزن      ه 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 سـال  27 هزار الشه به وزن 1913 ذبح شده با    قابل مصرف بز و بزغاله     ـ كمترين تعداد الشه   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 الشه   3
247 هـزار الشـه بـه وزن   1432 بـه  1388 در سـال   فـوق  مقادير.  بوده است  1379 هزار تن مربوط به سال       238 هزار الشه به وزن      1704

.تن رسيده استهزار
تـرين  بـيش و 1388تن مربوط به سـال  هزار5 هزار الشه به وزن      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 است1381 هزار تن مربوط به سال 14الشه به وزن 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 14

)هزار الشه(1379-88: هاي كشور قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاهشه تعداد ال- الف

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهسال
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

1379.......................................................................................۱۱۶۶۴۱۱۶۶۴۱۱۶۶۴۱۱۶۶۴۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۲۳۷۱۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴۵۶۵۶۵۶۵۶۵۰۵۰۵۰۵۰

1380.......................................................................................۸۷۴۳۸۷۴۳۸۷۴۳۸۷۴۳۲۲۶۴۲۲۶۴۲۲۶۴۲۲۶۴۱۶۴۵۱۶۴۵۱۶۴۵۱۶۴۵۵۰۵۰۵۰۵۰۶۷۶۷۶۷۶۷

1381.......................................................................................۷۷۹۳۷۷۹۳۷۷۹۳۷۷۹۳۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۲۴۰۱۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹۱۴۸۹۳۹۳۹۳۹۳۹۷۳۷۳۷۳۷۳

1382.......................................................................................۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶۳۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۱۲۷۹۳۹۳۹۳۹۳۹۴۶۴۶۴۶۴۶

1383.......................................................................................۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۲۳۳۱۲۳۳۱۲۳۳۱۲۳۳۱۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۴۶۴۶۴۶۴۶۲۶۲۶۲۶۲۶

1384.......................................................................................۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰۸۵۹۰۲۵۵۵۲۵۵۵۲۵۵۵۲۵۵۵۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۵۴۵۴۵۴۵۴۲۰۲۰۲۰۲۰

1385.......................................................................................۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۲۹۱۴۲۹۱۴۲۹۱۴۲۹۱۴۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۴۶۴۶۴۶۴۶۲۷۲۷۲۷۲۷

1386.......................................................................................۹۴۱۲۹۴۱۲۹۴۱۲۹۴۱۲۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۲۴۲۵۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶۱۳۰۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۰۳۰۳۰۳۰

1387.......................................................................................۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸۱۰۰۳۸۲۴۱۶۲۴۱۶۲۴۱۶۲۴۱۶۱۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸۱۵۷۸۴۷۴۷۴۷۴۷۳۴۳۴۳۴۳۴

1388.......................................................................................۶۴۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۶۴۴۶۱۹۱۳۱۹۱۳۱۹۱۳۱۹۱۳۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۳۳۳۳۱۱۱۱۴۵۴۵۴۵۴۵

1379=1380100-88: ي كشورهاالشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه شاخص تغييرات تعداد-ب

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهسال
گاوميش و

بچه گاوميش
بچه شترشتر و

1380........................................................................................۷۵۷۵۷۵۷۵۹۵۹۵۹۵۹۵۹۷۹۷۹۷۹۷۸۹۸۹۸۹۸۹۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴

1381........................................................................................۶۷۶۷۶۷۶۷۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۸۷۸۷۸۷۸۷۷۰۷۰۷۰۷۰۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶

1382........................................................................................۵۸۵۸۵۸۵۸۹۵۹۵۹۵۹۵۷۵۷۵۷۵۷۵۷۰۷۰۷۰۷۰۹۲۹۲۹۲۹۲

1383........................................................................................۶۵۶۵۶۵۶۵۹۸۹۸۹۸۹۸۷۸۷۸۷۸۷۸۸۲۸۲۸۲۸۲۵۲۵۲۵۲۵۲

1384........................................................................................۷۴۷۴۷۴۷۴۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۸۹۸۹۸۹۸۹۹۶۹۶۹۶۹۶۴۰۴۰۴۰۴۰

1385........................................................................................۸۵۸۵۸۵۸۵۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۸۹۸۹۸۹۸۹۸۲۸۲۸۲۸۲۵۴۵۴۵۴۵۴

1386........................................................................................۸۱۸۱۸۱۸۱۱۱۱۱۰۲۰۲۰۲۰۲۷۷۷۷۷۷۷۷۶۴۶۴۶۴۶۴۶۰۶۰۶۰۶۰

1387........................................................................................۸۶۸۶۸۶۸۶۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۹۳۹۳۹۳۹۳۸۴۸۴۸۴۸۴۶۸۶۸۶۸۶۸

1388........................................................................................۵۵۵۵۵۵۵۵۸۱۸۱۸۱۸۱۸۴۸۴۸۴۸۴۵۵۵۵۵۵۵۵۸۹۸۹۸۹۸۹

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138815–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه

)هزار تن(1379-88: هاي كشور قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه وزن الشه-پ

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهجمعسال
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

1379................................................۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۲۹۲۹۲۹۲۹۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۸۸۸۸۱۰۱۰۱۰۱۰

1380................................................۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۲۹۲۹۲۹۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۸۸۸۸۱۳۱۳۱۳۱۳

1381................................................۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۳۱۳۱۳۱۳۱۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۶۶۶۶۱۴۱۴۱۴۱۴

1382................................................۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۲۹۲۹۲۹۲۹۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۶۶۶۶۹۹۹۹

1383................................................۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۷۷۷۷۵۵۵۵

1384................................................۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۳۵۳۵۳۵۳۵۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۸۸۸۸۴۴۴۴

1385................................................۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۳۹۳۹۳۹۳۹۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۷۷۷۷۵۵۵۵

1386................................................۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۳۴۳۴۳۴۳۴۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۶۶۶۶۶۶۶۶

1387................................................۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۳۳۳۳۳۳۳۳۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۸۸۸۸۷۷۷۷

1388................................................۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۲۷۲۷۲۷۲۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۵۵۵۵۱۰۱۰۱۰۱۰

1379=1380100-88: هاي كشور قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه وزن الشه شاخص تغييرات-ت

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهجمعسال
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

1380................................................۹۰۹۰۹۰۹۰۷۸۷۸۷۸۷۸۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۶۹۶۹۶۹۶۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰

1381................................................۸۵۸۵۸۵۸۵۷۲۷۲۷۲۷۲۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۹۰۹۰۹۰۹۰۷۵۷۵۷۵۷۵۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰

1382................................................۷۷۷۷۷۷۷۷۶۴۶۴۶۴۶۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۸۳۸۳۸۳۸۳۷۵۷۵۷۵۷۵۹۰۹۰۹۰۹۰

1383................................................۸۲۸۲۸۲۸۲۷۳۷۳۷۳۷۳۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۸۸۸۸۸۸۸۵۰۵۰۵۰۵۰

1384................................................۹۲۹۲۹۲۹۲۸۱۸۱۸۱۸۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۴۰۴۰۴۰۴۰

1385................................................۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۸۸۸۸۸۸۸۸۵۰۵۰۵۰۵۰

1386................................................۹۲۹۲۹۲۹۲۸۹۸۹۸۹۸۹۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴۷۵۷۵۷۵۷۵۶۰۶۰۶۰۶۰

1387................................................۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۹۴۹۴۹۴۹۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۷۰۷۰۷۰۷۰

1388................................................۸۷۸۷۸۷۸۷۶۳۶۳۶۳۶۳۹۴۹۴۹۴۹۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۶۴۶۴۶۴۶۴۹۷۹۷۹۷۹۷

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 16
 

 ايران
آمار

كز 
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138817–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 18
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138819–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 20
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138821–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 22
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138823–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 24
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138825–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 26
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138827–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 28
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138829–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 30
 

 ايران
آمار

كز 
مر



138831–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه
 

 ايران
آمار

كز 
مر



 

 ايران
آمار

كز 
مر



 آماريهايجدول

 

 ايران
آمار

كز 
مر



 

 ايران
آمار

كز 
مر



 آماريهايجدول

 

 ايران
آمار

كز 
مر



 

 ايران
آمار

كز 
مر



138835–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

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

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
بچه شترشتر و

۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷.............................................................كل سال 

۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۴۳۵۰۸۴۴۳۵۰۸۴۴۳۵۰۸۴۴۳۵۰۸۴۳۶۱۱۰۰۳۶۱۱۰۰۳۶۱۱۰۰۳۶۱۱۰۰۹۴۴۱۹۴۴۱۹۴۴۱۹۴۴۱۸۸۶۸۸۸۶۸۸۸۶۸۸۸۶۸........................................................................بهار 

۵۳۴۰۷۹۵۳۴۰۷۹۵۳۴۰۷۹۵۳۴۰۷۹۱۱۴۸۱۴۱۱۴۸۱۴۱۱۴۸۱۴۱۱۴۸۱۴۱۰۷۶۲۵۱۰۷۶۲۵۱۰۷۶۲۵۱۰۷۶۲۵۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۲۳۹۸۲۳۹۸۲۳۹۸۲۳۹۸....................................................................................فروردين 

۶۸۵۷۸۲۶۸۵۷۸۲۶۸۵۷۸۲۶۸۵۷۸۲۱۵۵۳۴۵۱۵۵۳۴۵۱۵۵۳۴۵۱۵۵۳۴۵۱۲۹۳۴۱۱۲۹۳۴۱۱۲۹۳۴۱۱۲۹۳۴۱۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۵۰۸۳۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶۳۲۲۶................................................................................ارديبهشت 

۶۷۵۲۵۴۶۷۵۲۵۴۶۷۵۲۵۴۶۷۵۲۵۴۱۶۴۹۲۵۱۶۴۹۲۵۱۶۴۹۲۵۱۶۴۹۲۵۱۲۴۱۳۴۱۲۴۱۳۴۱۲۴۱۳۴۱۲۴۱۳۴۲۸۹۳۲۸۹۳۲۸۹۳۲۸۹۳۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴........................................................................................خرداد 

۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۵۹۶۹۷۵۵۹۶۹۷۵۵۹۶۹۷۵۵۹۶۹۷۵۳۸۵۴۳۸۳۸۵۴۳۸۳۸۵۴۳۸۳۸۵۴۳۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹.................................................................تابستان 

۶۳۴۴۴۴۶۳۴۴۴۴۶۳۴۴۴۴۶۳۴۴۴۴۱۸۰۴۴۴۱۸۰۴۴۴۱۸۰۴۴۴۱۸۰۴۴۴۱۲۹۶۵۰۱۲۹۶۵۰۱۲۹۶۵۰۱۲۹۶۵۰۲۷۱۶۲۷۱۶۲۷۱۶۲۷۱۶۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰..............................................................................................تير 

۶۲۹۸۱۹۶۲۹۸۱۹۶۲۹۸۱۹۶۲۹۸۱۹۲۰۱۵۵۵۲۰۱۵۵۵۲۰۱۵۵۵۲۰۱۵۵۵۱۳۴۸۳۵۱۳۴۸۳۵۱۳۴۸۳۵۱۳۴۸۳۵۲۷۱۸۲۷۱۸۲۷۱۸۲۷۱۸۴۵۸۹۴۵۸۹۴۵۸۹۴۵۸۹.........................................................................................مرداد 

۵۵۶۷۰۲۵۵۶۷۰۲۵۵۶۷۰۲۵۵۶۷۰۲۲۱۴۹۷۶۲۱۴۹۷۶۲۱۴۹۷۶۲۱۴۹۷۶۱۲۰۹۵۳۱۲۰۹۵۳۱۲۰۹۵۳۱۲۰۹۵۳۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۴۴۰۰۴۴۰۰۴۴۰۰۴۴۰۰......................................................................................شهريور 

۱۴۱۴۱۴۱۴۳۵۸۰۷۳۵۸۰۷۳۵۸۰۷۳۵۸۰۷۵۰۰۴۷۲۵۰۰۴۷۲۵۰۰۴۷۲۵۰۰۴۷۲۳۴۰۸۴۴۳۴۰۸۴۴۳۴۰۸۴۴۳۴۰۸۴۴۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵.......................................................................پاييز 

۵۲۵۱۶۹۵۲۵۱۶۹۵۲۵۱۶۹۵۲۵۱۶۹۱۹۶۲۲۰۱۹۶۲۲۰۱۹۶۲۲۰۱۹۶۲۲۰۱۱۴۳۷۳۱۱۴۳۷۳۱۱۴۳۷۳۱۱۴۳۷۳۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۹۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰.............................................................................................مهر 

۵۰۱۰۴۸۵۰۱۰۴۸۵۰۱۰۴۸۵۰۱۰۴۸۱۷۲۳۰۳۱۷۲۳۰۳۱۷۲۳۰۳۱۷۲۳۰۳۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲۱۱۶۲۳۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۲۶۲۲۳۹۱۸۳۹۱۸۳۹۱۸۳۹۱۸............................................................................................آبان 

۴۰۹۵۹۰۴۰۹۵۹۰۴۰۹۵۹۰۴۰۹۵۹۰۱۳۱۹۴۹۱۳۱۹۴۹۱۳۱۹۴۹۱۳۱۹۴۹۱۱۰۲۳۹۱۱۰۲۳۹۱۱۰۲۳۹۱۱۰۲۳۹۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۳۹۴۷۳۹۴۷۳۹۴۷۳۹۴۷.............................................................................................آذر 

۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷۳۸۰۱۰۹۳۸۰۱۰۹۳۸۰۱۰۹۳۸۰۱۰۹۳۴۴۸۸۸۳۴۴۸۸۸۳۴۴۸۸۸۳۴۴۸۸۸۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵.................................................................زمستان 

۳۵۴۹۵۲۳۵۴۹۵۲۳۵۴۹۵۲۳۵۴۹۵۲۱۱۱۵۷۴۱۱۱۵۷۴۱۱۱۵۷۴۱۱۱۵۷۴۱۱۳۳۴۵۱۱۳۳۴۵۱۱۳۳۴۵۱۱۳۳۴۵۲۰۹۰۲۰۹۰۲۰۹۰۲۰۹۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰.............................................................................................دي 

۳۷۳۹۵۶۳۷۳۹۵۶۳۷۳۹۵۶۳۷۳۹۵۶۱۱۵۱۸۰۱۱۵۱۸۰۱۱۵۱۸۰۱۱۵۱۸۰۱۰۶۱۰۸۱۰۶۱۰۸۱۰۶۱۰۸۱۰۶۱۰۸۱۱۱۱۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵۴۰۴۵.........................................................................................بهمن 

۵۶۵۵۵۹۵۶۵۵۵۹۵۶۵۵۵۹۵۶۵۵۵۹۱۵۳۳۵۵۱۵۳۳۵۵۱۵۳۳۵۵۱۵۳۳۵۵۱۲۵۴۳۵۱۲۵۴۳۵۱۲۵۴۳۵۱۲۵۴۳۵۲۱۰۶۲۱۰۶۲۱۰۶۲۱۰۶۴۶۸۰۴۶۸۰۴۶۸۰۴۶۸۰........................................................................................اسفند 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 36

)كيلوگرم(1388:  فصل و ماهبر حسبهاي كشور دام كشتار شده در كشتارگاه انواع  وزن-2

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
بچه شترشتر و

۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷.............................................................كل سال 
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۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۸۶۸۶۸۶۸////۹۰۹۰۹۰۹۰.........................................................................................بهمن 

۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۳۸۳۸۳۸۳////۴۵۴۵۴۵۴۵........................................................................................اسفند 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 38

1388:  استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه تعداد و وزن گوسفند و بره- 4

درصد)كيلوگرم(وزن درصدتعداداستان

۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰............................................................................كل كشور 

۴۴۴۴////۳۳۳۳۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۳۶۳۶۳۶۳۶........................................................................................آذربايجان شرقي 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۷۷۷۷۷۷۷۷..........................................................................................آذربايجان غربي 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۳۱۳۱۳۱۳۱..........................................................................................................اردبيل 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۸۳۸۳۸۳۸۳.........................................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۳۱۳۱۳۱۳۱..............................................................................................................ايالم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۱۶۳۷۰۶۰۶۰۶۰۶۱۴۱۴۱۴۱۴////۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۱۳۱۳۱۳۱۳...........................................................................................................بوشهر 

۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۶۸۶۸۶۸۶۸............................................................................................................تهران 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۲۰۲۰۲۰۲۰////۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۲۵۲۵۲۵۲۵...............................................................................چهارمحال و بختياري 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۳۷۳۷۳۷۳۷.......................................................................................... جنوبي خراسان

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۰۷۰۷۰۷۰۷////۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۵۲۵۲۵۲۵۲........................................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰////۰۰۰۰۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۵۹۵۹۵۹۵۹////۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۶۳۶۳۶۳۶۳.......................................................................................... شماليخراسان

۳۳۳۳////۵۵۵۵۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۹۵۹۵۹۵۹۵////۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۰۱۰۱۰۱۰۱.....................................................................................................خوزستان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۴۱۴۱۴۱۴۱...........................................................................................................زنجان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۳۲۳۲۳۲۳۲..........................................................................................................سمنان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۹۶۹۶۹۶۹۶////۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۸۴۸۴۸۴۸۴................................................................................سيستان و بلوچستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۷۳۷۳۷۳۷۳////۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۵۰۵۰۵۰۵۰............................................................................................................فارس 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۶۹۶۹۶۹۶۹////۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۶۷۶۷۶۷۶۷...........................................................................................................قزوين 

۵۵۵۵////۴۴۴۴۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۰۷۰۷۰۷۰۷////۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۴۸۴۸۴۸۴۸..................................................................................................................قم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۷۲۷۲۷۲۷۲////۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۵۷۵۷۵۷۵۷......................................................................................................كردستان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵۲۵۹۴۶۲۵۹۴۶۲۵۹۴۶۲۵۹۴۶۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۸۸۸۸۸۸۸۸...........................................................................................................كرمان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۶۳۶۳۶۳۶۳......................................................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۵۳۵۳۵۳۵۳////۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۶۱۶۱۶۱۶۱................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۵۶۵۶۵۶۵۶........................................................................................................گلستان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۱۵۱۵۱۵۱۵...........................................................................................................گيالن 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۵۴۵۴۵۴۵۴////۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۴۵۴۵۴۵۴۵.........................................................................................................لرستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۳۴۴۰۳۳۷۳۴۴۰۳۳۷۳۴۴۰۳۳۷۳۴۴۰۳۳۷۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۱۴۱۴۱۴۱۴.......................................................................................................مازندران 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۵۱۹۱۵۱۹۱۵۱۹۱۵۱۹۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۳۴۳۴۳۴۳۴.........................................................................................................مركزي 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۲۲۲۲۲۲۲۲......................................................................................................هرمزگان 

۲۲۲۲////۱۱۱۱۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۹۴۹۴۹۴۹۴..........................................................................................................همدان 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۱۳۱۳۱۳۱۳................................................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138839–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

1388:  استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه تعداد و وزن بز و بزغاله-5

درصد)كيلوگرم(وزن درصدتعداداستان

۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۹۱۲۶۴۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۲۷۱۲۰۱۵۳۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰............................................................................كل كشور 

۱۱۱۱////۰۰۰۰۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۸۵۸۵۸۵۸۵........................................................................................آذربايجان شرقي 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۱۰۱۰۶۲۱۰۱۰۶۲۱۰۱۰۶۲۱۰۱۰۶۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۷۲۷۲۷۲۷۲..........................................................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۴۰۴۰۴۰۴۰////۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۳۹۳۹۳۹۳۹..........................................................................................................اردبيل 

۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۸۲۸۲۸۲۸۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۵۷۵۷۵۷۵۷.........................................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۴۱۴۱۴۱۴۱////۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۴۰۴۰۴۰۴۰..............................................................................................................ايالم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۸۲۸۲۸۲۸۲...........................................................................................................بوشهر 

۴۴۴۴۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۴۴۴۴////۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۴۴۴۴۴۴۴۴............................................................................................................تهران 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۶۰۶۰۶۰۶۰...............................................................................بختياري چهارمحال و 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۸۸۸۸۸۸۸۸.......................................................................................... جنوبي خراسان

۵۵۵۵////۴۴۴۴۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۶۱۶۱۶۱۶////۸۶۵۱۴۸۶۵۱۴۸۶۵۱۴۸۶۵۱۴۵۲۵۲۵۲۵۲........................................................................................... رضوي خراسان

۱۱۱۱////۱۱۱۱۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۱۷۱۷۱۷۱۷.......................................................................................... شماليخراسان

۵۵۵۵////۶۶۶۶۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۶۸۶۸۶۸۶۸.....................................................................................................خوزستان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۳۶۳۶۳۶۳۶////۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۳۹۳۹۳۹۳۹...........................................................................................................زنجان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۷۵۷۵۷۵۷۵..........................................................................................................سمنان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۶۹۶۹۶۹۶۹................................................................................و بلوچستان سيستان 

۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۳۲۳۲۳۲۳۲............................................................................................................فارس 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۴۱۶۰۸۱۴۱۶۰۸۱۴۱۶۰۸۱۴۱۶۰۸۵۲۵۲۵۲۵۲////۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۴۸۴۸۴۸۴۸...........................................................................................................قزوين 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۱۶۱۶۱۶۱..................................................................................................................قم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۵۳۵۳۵۳۵۳......................................................................................................كردستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۸۱۷۳۳۹۸۱۷۳۳۹۸۱۷۳۳۹۸۱۷۳۳۹۰۱۰۱۰۱۰۱////۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۹۸۹۸۹۸۹۸...........................................................................................................كرمان 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۳۵۳۵۳۵۳۵////۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۴۱۴۱۴۱۴۱......................................................................................................كرمانشاه 

۲۲۲۲////۳۳۳۳۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۸۴۸۴۸۴۸۴////۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۰۸۰۸۰۸۰۸................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۱۶۱۶۱۶۱۶////۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۱۲۱۲۱۲۱۲........................................................................................................گلستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۷۶۷۶۷۶۷۶////۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۱۸۱۸۱۸۱۸...........................................................................................................گيالن 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۵۹۵۹۵۹۵۹.........................................................................................................لرستان 

۴۴۴۴////۴۴۴۴۱۱۱۹۰۳۶۱۱۱۹۰۳۶۱۱۱۹۰۳۶۱۱۱۹۰۳۶۱۳۱۳۱۳۱۳////۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲.......................................................................................................مازندران 

۳۳۳۳////۲۲۲۲۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۹۱۹۱۹۱۹۱.........................................................................................................مركزي 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۴۴۴۴۴۴۴۴......................................................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۶۷۶۷۶۷۶۷..........................................................................................................همدان 

۴۴۴۴////۴۴۴۴۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۸۷۸۷۸۷۸۷////۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۵۹۵۹۵۹۵۹................................................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 40

1388:  استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه تعداد و وزن گاو و گوساله- 6

درصد)كيلوگرم(وزن درصدتعداداستان

۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۱۴۳۲۲۷۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۲۴۷۰۴۷۹۱۷۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰............................................................................كل كشور 

۵۵۵۵////۵۵۵۵۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۴۹۴۹۴۹۴۹////۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۴۲۴۲۴۲۴۲........................................................................................آذربايجان شرقي 

۳۳۳۳////۴۴۴۴۹۳۶۳۰۹۳۶۳۰۹۳۶۳۰۹۳۶۳۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۱۰۱۰۱۰۱۰..........................................................................................آذربايجان غربي 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۵۶۵۶۵۶۵۶..........................................................................................................اردبيل 

۵۵۵۵////۴۴۴۴۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۵۴۵۴۵۴۵۴////۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۲۶۲۶۲۶۲.........................................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۴۲۴۲۴۲۴۲..............................................................................................................ايالم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴...........................................................................................................بوشهر 

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۷۶۷۶۷۶۷۶............................................................................................................تهران 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۷۴۷۴۷۴۷۴...............................................................................چهارمحال و بختياري 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۳۳۳۳۲۲۲۲////۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۳۱۳۱۳۱۳۱.......................................................................................... جنوبي خراسان

۷۷۷۷////۶۶۶۶۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۷۷۷۷۷۷۷۷////۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۱۷۱۷۱۷۱۷........................................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۷۶۷۶۷۶۷۶////۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۶۴۶۴۶۴۶۴.......................................................................................... شماليخراسان

۴۴۴۴////۵۵۵۵۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۳۰۳۰۳۰۳۰////۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۳۴۳۴۳۴۳۴.....................................................................................................خوزستان 

۲۲۲۲////۱۱۱۱۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۹۸۹۸۹۸۹۸...........................................................................................................زنجان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۱۶۷۸۱۶۷۸۱۶۷۸۱۶۷۵۷۵۷۵۷۵۷..........................................................................................................سمنان 

۱۰۱۰۱۰۱۰////۸۸۸۸۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۶۶۶۶۶۶۶۶................................................................................سيستان و بلوچستان 

۴۴۴۴////۳۳۳۳۱۱۲۸۸۱۱۲۸۸۱۱۲۸۸۱۱۲۸۸۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۵۷۵۷۵۷۵۷////۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۳۹۳۹۳۹۳۹............................................................................................................فارس 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۲۹۶۰۲۲۹۶۰۲۲۹۶۰۲۲۹۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰...........................................................................................................قزوين 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۶۹۶۹۶۹۶۹..................................................................................................................قم 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۶۴۲۵۱۱۸۶۴۲۵۱۱۸۶۴۲۵۱۱۸۶۴۲۵۱۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۷۶۷۶۷۶۷۶......................................................................................................كردستان 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۵۱۶۸۱۳۷۵۱۶۸۱۳۷۵۱۶۸۱۳۷۵۱۶۸۱۳۷۰۹۰۹۰۹۰۹////۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۳۶۳۶۳۶۳۶...........................................................................................................كرمان 

۲۲۲۲////۳۳۳۳۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۵۱۵۱۵۱۵۱......................................................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۱۷۱۷۱۷۱۷////۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۲۵۲۵۲۵۲۵................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۹۵۷۵۱۹۵۷۵۱۹۵۷۵۱۹۵۷۵۳۷۳۷۳۷۳۷........................................................................................................گلستان 

۵۵۵۵////۶۶۶۶۱۳۸۵۳۸۷۹۱۳۸۵۳۸۷۹۱۳۸۵۳۸۷۹۱۳۸۵۳۸۷۹۶۱۶۱۶۱۶۱////۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۹۵۹۵۹۵۹۵...........................................................................................................يالن گ

۳۳۳۳////۳۳۳۳۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۵۰۵۰۵۰۵۰.........................................................................................................لرستان 

۵۵۵۵////۵۵۵۵۱۲۵۶۶۷۸۴۱۲۵۶۶۷۸۴۱۲۵۶۶۷۸۴۱۲۵۶۶۷۸۴۰۹۰۹۰۹۰۹////۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۶۱۶۱۶۱۶۱.......................................................................................................مازندران 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۰۴۰۴۰۴۰۴.........................................................................................................مركزي 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۲۷۳۰۶۴۹۲۷۳۰۶۴۹۲۷۳۰۶۴۹۲۷۳۰۶۴۹۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۴۴۴۴۴۴۴۴......................................................................................................هرمزگان 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳..........................................................................................................همدان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۴۵۴۵۴۵۴۵................................................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138841–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

1388:  استانبر حسبها ش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه تعداد و وزن گاومي- 7

درصد)كيلوگرم(وزن درصدتعداداستان

۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۵۰۱۲۶۴۱۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰............................................................................كل كشور 

۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۴۲۴۲۴۲۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۴۲۴۲۴۲۴۲////۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۶۵۶۵۶۵۶۵........................................................................................آذربايجان شرقي 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۸۴۸۴۸۴۸۴////۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۲۴۲۴۲۴۲۴..........................................................................................آذربايجان غربي 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۱۴۱۴۱۴۱۴..........................................................................................................اردبيل 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۱۰۱۰۱۰۱////۶۶۶۶۰۲۰۲۰۲۰۲.........................................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................................................ايالم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................بوشهر 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................................تهران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................چهارمحال و بختياري 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................... جنوبي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................... شماليخراسان

۳۹۳۹۳۹۳۹////۳۹۳۹۳۹۳۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۷۸۷۸۷۸۷۸.....................................................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................زنجان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................................سمنان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................ان سيستان و بلوچست

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۲۳۲۳۲۳۲۳////۶۵۶۵۶۵۶۵۲۱۲۱۲۱۲۱............................................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................قزوين 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................................كردستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۶۶۶۶۰۲۰۲۰۲۰۲........................................................................................................گلستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۹۱۹۱۹۱۹۱...........................................................................................................گيالن 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۴۰۴۰۴۰۴.........................................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................................مركزي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................................همدان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر
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1388:  استانبر حسبها  تعداد و وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه-8

درصد)كيلوگرم(وزن درصدتعداداستان

۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰............................................................................كل كشور 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۰۸۰۸۰۸۰۱۸۱۸۱۸۱۸........................................................................................آذربايجان شرقي 

۰۰۰۰////۲۲۲۲۰۰۰۰۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۰۱۰۱۰۱۰۱..........................................................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................................اردبيل 

۴۰۴۰۴۰۴۰////۳۳۳۳۳۳۳۳۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۴۷۴۷۴۷۴۷.........................................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................................................ايالم 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵////۹۷۹۷۹۷۹۷۲۱۲۱۲۱۲۱...........................................................................................................بوشهر 

۴۴۴۴////۶۶۶۶۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۱۰۱۰۱۰۱۰............................................................................................................تهران 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۷۲۷۲۷۲۷...............................................................................چهارمحال و بختياري 

۲۲۲۲////۳۳۳۳۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۴۱۴۱۴.......................................................................................... جنوبي خراسان

۲۰۲۰۲۰۲۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۸۷۸۷۸۷۸۷////۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۶۷۶۷۶۷۶۷........................................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰////۰۰۰۰۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۲۱۲۱۲۱۲////۶۰۶۰۶۰۶۰۱۳۱۳۱۳۱۳.......................................................................................... شماليخراسان

۰۰۰۰////۰۰۰۰۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۱۵۱۵۱۵۱////۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۶۷۶۷۶۷۶۷.....................................................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................زنجان 

۲۲۲۲////۲۲۲۲۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶..........................................................................................................سمنان 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۴۴۴۴۴۴۴۴................................................................................سيستان و بلوچستان 

۳۳۳۳////۳۳۳۳۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۰۵۰۵۰۵۰۵////۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۷۰۷۰۷۰۷۰............................................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................قزوين 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۳۷۳۷۳۷۳۷////۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۹۲۹۲۹۲۹۲..................................................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................................كردستان 

۵۵۵۵////۶۶۶۶۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۰۵۰۵۰۵۰۵////۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹۵۱۵۱۵۱۵۱...........................................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۰۰۰۰////۳۳۳۳۰۱۰۱۰۱۰۱................................................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۱۱۱////۱۱۱۱۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۰۸۰۸۰۸۰۸////۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۲۷۲۷۲۷۲۷........................................................................................................گلستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................................گيالن 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................................مركزي 

۰۰۰۰////۰۰۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۶۴۶۴۶۴۶////۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۹۰۹۰۹۰۹۰......................................................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................................همدان 

۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۷۹۷۹۷۹۷۹////۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷۷۴۷۴۷۴۷۴................................................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138843–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388:  فصل و استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه تعداد گوسفند و بره-9

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۶۴۴۶۳۵۴۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۱۸۹۵۱۱۵۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۱۸۲۰۹۶۵۱۴۳۵۸۰۷۱۴۳۵۸۰۷۱۴۳۵۸۰۷۱۴۳۵۸۰۷۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷۱۲۹۴۴۶۷........................................................كل كشور 

۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۶۵۲۹۵۶۵۲۹۵۶۵۲۹۵۶۵۲۹۵۵۳۷۹۷۵۳۷۹۷۵۳۷۹۷۵۳۷۹۷۵۶۷۰۱۵۶۷۰۱۵۶۷۰۱۵۶۷۰۱۴۰۸۹۳۴۰۸۹۳۴۰۸۹۳۴۰۸۹۳.................................................................آذربايجان شرقي 

۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۱۵۸۷۲۱۵۸۷۲۱۵۸۷۲۱۵۸۷۲۱۴۶۱۷۱۴۶۱۷۱۴۶۱۷۱۴۶۱۷۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷۱۱۰۳۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷۷۹۱۷...................................................................بايجان غربي آذر

۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۸۶۵۵۲۸۶۵۵۲۸۶۵۵۲۸۶۵۵۵۶۱۳۹۵۶۱۳۹۵۶۱۳۹۵۶۱۳۹۹۵۵۰۶۹۵۵۰۶۹۵۵۰۶۹۵۵۰۶۳۲۸۷۰۳۲۸۷۰۳۲۸۷۰۳۲۸۷۰...................................................................................اردبيل 

۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۳۰۹۸۱۶۳۰۹۸۱۶۳۰۹۸۱۶۳۰۹۸۱۶۲۹۷۱۶۱۲۹۷۱۶۱۲۹۷۱۶۱۲۹۷۱۶۱۲۲۳۳۵۰۲۲۳۳۵۰۲۲۳۳۵۰۲۲۳۳۵۰۱۹۰۰۱۳۱۹۰۰۱۳۱۹۰۰۱۳۱۹۰۰۱۳..................................................................................اصفهان 

۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۸۰۹۶۸۰۹۶۸۰۹۶۸۰۹۶۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۴۴۲۳۳۳۹۸۳۳۹۸۳۳۹۸۳۳۹۸۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱.......................................................................................ايالم 

۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۴۷۸۵۴۷۸۵۴۷۸۵۴۷۸۵۱۷۲۸۱۷۲۸۱۷۲۸۱۷۲۸۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱....................................................................................بوشهر 

۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۴۷۰۹۳۷۴۷۰۹۳۷۴۷۰۹۳۷۴۷۰۹۳۷۴۸۴۴۸۷۴۸۴۴۸۷۴۸۴۴۸۷۴۸۴۴۸۷۳۵۷۰۳۸۳۵۷۰۳۸۳۵۷۰۳۸۳۵۷۰۳۸۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳۳۴۲۶۷۳.....................................................................................تهران 

۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵۲۵۳۹۵۲۳۰۳۲۲۳۰۳۲۲۳۰۳۲۲۳۰۳۲۱۳۶۳۱۱۳۶۳۱۱۳۶۳۱۱۳۶۳۱۱۸۲۸۷۱۸۲۸۷۱۸۲۸۷۱۸۲۸۷........................................................بختياري چهارمحال و 

۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۶۸۲۵۶۸۲۵۶۸۲۵۶۸۲۵۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۶۶۳۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶................................................................... جنوبي خراسان

۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۲۵۴۹۹۹۲۵۴۹۹۹۲۵۴۹۹۹۲۵۴۹۹۹۲۵۹۵۰۴۲۵۹۵۰۴۲۵۹۵۰۴۲۵۹۵۰۴۲۲۲۴۰۵۲۲۲۴۰۵۲۲۲۴۰۵۲۲۲۴۰۵۱۹۹۳۵۹۱۹۹۳۵۹۱۹۹۳۵۹۱۹۹۳۵۹.................................................................... رضوي خراسان
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۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۶۸۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۶۸۷۲۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰۸۸۳۰۸۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۹۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸۶۷۹۸..................................................................................مركزي 

۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۴۸۶۱۴۸۶۱۴۸۶۱۴۸۶۱...............................................................................هرمزگان 

۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۸۶۶۹۸۶۶۹۸۶۶۹۸۶۶۹۸۹۴۴۸۹۴۴۸۹۴۴۸۹۴۴۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰۷۶۶۰...................................................................................همدان 

۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۱۷۰۷۱۷۰۷۱۷۰۷۱۷۰۷۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۹۵۴۱۴۰۸۱۴۰۸۱۴۰۸۱۴۰۸۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 46

)رأس(1388:  فصل و استانبر حسبها  تعداد گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه- 12

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۳۰۹۲۶۹۴۴۱۹۴۴۱۹۴۴۱۹۴۴۱۷۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷۹۰۸۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۷۵۴۶۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱........................................................كل كشور 

۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۳۰۶۰۳۰۶۰۳۰۶۰۳۰۶۰۱۴۴۸۱۴۴۸۱۴۴۸۱۴۴۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶۱۴۴۶.................................................................آذربايجان شرقي 

۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۵۳۱۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴۱۳۳۴۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵۱۰۲۵...................................................................آذربايجان غربي 

۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱۱۰۵۱...................................................................................اردبيل 

۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۶۶۶۶۰۰۰۰..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بوشهر 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................تهران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................چهارمحال و بختياري 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... جنوبي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... شماليخراسان

۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴..............................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سمنان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۶۵۶۵۶۵۶۵۲۱۲۱۲۱۲۱۱۶۱۶۱۶۱۶۲۰۲۰۲۰۲۰۸۸۸۸.....................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................بويراحمد كهگيلويه و 

۶۶۶۶۲۲۲۲۳۳۳۳۱۱۱۱۰۰۰۰.................................................................................گلستان 

۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲....................................................................................گيالن 

۱۲۱۲۱۲۱۲۵۵۵۵۲۲۲۲۰۰۰۰۵۵۵۵..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138847–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)نفر(1388: تان فصل و اسبر حسبها  تعداد شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه-13

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۴۵۱۲۷۸۸۶۸۸۸۶۸۸۸۶۸۸۸۶۸۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹۱۲۵۰۹۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵۱۱۲۱۵۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵۱۲۵۳۵........................................................كل كشور 

۸۰۸۰۸۰۸۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹۹۹۹۱۰۱۰۱۰۱۰۵۱۵۱۵۱۵۱.................................................................آذربايجان شرقي 

۲۲۲۲۰۰۰۰۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................اردبيل 

۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۳۹۹۰۳۹۹۰۳۹۹۰۳۹۹۰۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 

۹۷۹۷۹۷۹۷۹۹۹۹۷۱۷۱۷۱۷۱۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳....................................................................................بوشهر 

۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۵۵۴۵۵۴۵۵۴۵۵۴۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷۱۰۱۷.....................................................................................ان تهر

۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۵۵۵۵۲۰۲۰۲۰۲۰۵۶۵۶۵۶۵۶۳۹۳۹۳۹۳۹........................................................چهارمحال و بختياري 

۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶................................................................... جنوبي خراسان

۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۲۸۷۴۲۸۷۴۲۸۷۴۲۸۷۴۲۱۵۴۲۱۵۴۲۱۵۴۲۱۵۴۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸۲۴۱۸.................................................................... رضوي خراسان

۶۰۶۰۶۰۶۰۳۳۳۳۲۰۲۰۲۰۲۰۱۸۱۸۱۸۱۸۱۹۱۹۱۹۱۹................................................................... شماليخراسان

۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۵۶۵۶۵۶۵۶۷۱۷۱۷۱۷۱۳۶۳۶۳۶۳۶..............................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱...................................................................................سمنان 

۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۶۱۶۱۶۱۶۱۶۵۶۵۶۵۶۵۳۶۳۶۳۶۳۶۳۸۳۸۳۸۳۸.........................................................و بلوچستان سيستان 

۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵.....................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱..........................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴....................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۳۳۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۲۲۲۲۰۰۰۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵.................................................................................گلستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................گيالن 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۵۸۵۸۵۸۵۸۶۵۶۵۶۵۶۵۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷...............................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷۱۶۰۰۱۶۰۰۱۶۰۰۱۶۰۰۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۱۹۲۳۱۹۲۳۱۹۲۳۱۹۲۳۲۳۵۸۲۳۵۸۲۳۵۸۲۳۵۸.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 48

)كيلوگرم(1388:  فصل و استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه وزن گوسفند و بره-14

زمستانيزپايتابستانبهاركل سالاستان

۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۱۱۳۹۷۷۰۲۱۳۱۸۵۸۲۹۳۳۱۸۵۸۲۹۳۳۱۸۵۸۲۹۳۳۱۸۵۸۲۹۳۳۱۱۷۰۶۷۷۳۱۱۷۰۶۷۷۳۱۱۷۰۶۷۷۳۱۱۷۰۶۷۷۲۶۶۱۶۴۳۳۲۶۶۱۶۴۳۳۲۶۶۱۶۴۳۳۲۶۶۱۶۴۳۳۲۴۳۳۱۶۱۸۲۴۳۳۱۶۱۸۲۴۳۳۱۶۱۸۲۴۳۳۱۶۱۸........................................................كل كشور 

۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۱۴۶۰۷۹۶۱۴۶۰۷۹۶۱۴۶۰۷۹۶۱۴۶۰۷۹۶۱۱۹۵۸۶۷۱۱۹۵۸۶۷۱۱۹۵۸۶۷۱۱۹۵۸۶۷۱۱۵۵۲۴۱۱۱۵۵۲۴۱۱۱۵۵۲۴۱۱۱۵۵۲۴۱۸۷۳۴۷۳۸۷۳۴۷۳۸۷۳۴۷۳۸۷۳۴۷۳.................................................................آذربايجان شرقي 

۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۱۱۲۷۶۵۳۳۴۹۱۷۷۳۴۹۱۷۷۳۴۹۱۷۷۳۴۹۱۷۷۳۱۷۴۴۷۳۱۷۴۴۷۳۱۷۴۴۷۳۱۷۴۴۷۲۵۸۳۸۰۲۵۸۳۸۰۲۵۸۳۸۰۲۵۸۳۸۰۲۰۲۶۴۹۲۰۲۶۴۹۲۰۲۶۴۹۲۰۲۶۴۹...................................................................آذربايجان غربي 

۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۵۷۹۳۴۰۵۷۹۳۴۰۵۷۹۳۴۰۵۷۹۳۴۰۱۱۳۱۹۲۲۱۱۳۱۹۲۲۱۱۳۱۹۲۲۱۱۳۱۹۲۲۱۹۰۸۸۶۳۱۹۰۸۸۶۳۱۹۰۸۸۶۳۱۹۰۸۸۶۳۶۶۶۵۵۱۶۶۶۵۵۱۶۶۶۵۵۱۶۶۶۵۵۱...................................................................................اردبيل 

۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۵۱۸۷۳۵۵۵۱۸۷۳۵۵۵۱۸۷۳۵۵۵۱۸۷۳۵۵۴۹۷۴۹۷۴۹۷۴۹۷۹۲۸۲۹۲۸۲۹۲۸۲۹۲۸۲۴۱۰۵۳۱۸۴۱۰۵۳۱۸۴۱۰۵۳۱۸۴۱۰۵۳۱۸۳۶۴۸۴۸۶۳۶۴۸۴۸۶۳۶۴۸۴۸۶۳۶۴۸۴۸۶..................................................................................اصفهان 
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)كيلوگرم(1388:  فصل و استانبر حسبها  وزن گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه-17
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۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۵۳۷۹۵۹۵۳۷۹۵۹۵۳۷۹۵۹۵۳۷۹۵۹۲۵۴۰۹۸۲۵۴۰۹۸۲۵۴۰۹۸۲۵۴۰۹۸۲۹۰۳۵۰۲۹۰۳۵۰۲۹۰۳۵۰۲۹۰۳۵۰۲۴۱۸۷۷۲۴۱۸۷۷۲۴۱۸۷۷۲۴۱۸۷۷.................................................................آذربايجان شرقي 

۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۷۹۴۱۶۰۲۳۶۲۵۶۲۳۶۲۵۶۲۳۶۲۵۶۲۳۶۲۵۶۱۹۶۰۶۵۱۹۶۰۶۵۱۹۶۰۶۵۱۹۶۰۶۵۲۰۷۰۳۳۲۰۷۰۳۳۲۰۷۰۳۳۲۰۷۰۳۳۱۵۴۸۰۶۱۵۴۸۰۶۱۵۴۸۰۶۱۵۴۸۰۶...................................................................آذربايجان غربي 

۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۱۷۸۵۴۹۱۷۸۵۴۹۱۷۸۵۴۹۱۷۸۵۴۹۱۸۳۵۲۶۱۸۳۵۲۶۱۸۳۵۲۶۱۸۳۵۲۶۱۸۰۲۰۰۱۸۰۲۰۰۱۸۰۲۰۰۱۸۰۲۰۰۱۷۶۹۷۰۱۷۶۹۷۰۱۷۶۹۷۰۱۷۶۹۷۰...................................................................................اردبيل 

۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۰۰۰..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بوشهر 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................تهران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................چهارمحال و بختياري 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... جنوبي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................... رضوي خراسان

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... شماليخراسان

۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۵۵۰۱۲۴۵۵۰۱۲۴۵۵۰۱۲۴۵۵۰۱۲۴۵۹۳۶۹۴۵۹۳۶۹۴۵۹۳۶۹۴۵۹۳۶۹۴۴۷۰۴۱۸۴۷۰۴۱۸۴۷۰۴۱۸۴۷۰۴۱۸۳۶۳۸۵۳۳۶۳۸۵۳۳۶۳۸۵۳۳۶۳۸۵۳..............................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سمنان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰۳۸۸۰۲۸۶۰۲۸۶۰۲۸۶۰۲۸۶۰۳۵۸۰۳۵۸۰۳۵۸۰۳۵۸۰۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰.....................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰.................................................................................گلستان 

۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۳۲۹۷۹۳۲۹۷۹۳۲۹۷۹۳۲۹۷۹۴۵۲۸۵۴۵۲۸۵۴۵۲۸۵۴۵۲۸۵۶۱۶۰۰۶۱۶۰۰۶۱۶۰۰۶۱۶۰۰۴۱۸۳۹۴۱۸۳۹۴۱۸۳۹۴۱۸۳۹....................................................................................گيالن 

۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۰۰۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 52

)كيلوگرم(1388:  فصل و استانبر حسبها  وزن شتر و بچه شتر كشتار شده در كشتارگاه- 18

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۹۸۳۳۲۲۷۱۸۸۳۴۵۱۱۸۸۳۴۵۱۱۸۸۳۴۵۱۱۸۸۳۴۵۱۲۷۲۷۲۷۲۷۰۱۳۷۱۰۱۳۷۱۰۱۳۷۱۰۱۳۷۱۲۴۶۸۴۲۱۲۴۶۸۴۲۱۲۴۶۸۴۲۱۲۴۶۸۴۲۱۲۷۷۹۹۸۴۲۷۷۹۹۸۴۲۷۷۹۹۸۴۲۷۷۹۹۸۴........................................................كل كشور 

۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۱۱۳۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵۲۴۴۵۱۲۰۵۷۱۲۰۵۷۱۲۰۵۷۱۲۰۵۷.................................................................آذربايجان شرقي 

۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۰۰۰۰۵۹۶۵۹۶۵۹۶۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................اردبيل 

۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۷۱۶۹۴۰۷۱۶۹۴۰۷۱۶۹۴۰۷۱۶۹۴۰۱۰۷۱۰۴۰۱۰۷۱۰۴۰۱۰۷۱۰۴۰۱۰۷۱۰۴۰۱۰۷۶۱۶۴۱۰۷۶۱۶۴۱۰۷۶۱۶۴۱۰۷۶۱۶۴۱۱۶۵۰۵۰۱۱۶۵۰۵۰۱۱۶۵۰۵۰۱۱۶۵۰۵۰..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 

۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۶۱۵۱۱۰۱۵۱۱۰۱۵۱۱۰۱۵۱۱۰۱۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰....................................................................................بوشهر 

۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۷۲۸۹۰۷۲۸۹۰۷۲۸۹۰۷۲۸۹۰۸۳۱۰۰۸۳۱۰۰۸۳۱۰۰۸۳۱۰۰۱۰۰۶۶۰۱۰۰۶۶۰۱۰۰۶۶۰۱۰۰۶۶۰۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰۱۴۹۲۳۰.....................................................................................تهران 

۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۳۱۰۰۸۵۵۰۸۵۵۰۸۵۵۰۸۵۵۰۶۸۵۰۶۸۵۰۶۸۵۰۶۸۵۰........................................................چهارمحال و بختياري 

۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۵۹۰۱۵۵۹۰۱۵۵۹۰۱۵۵۹۰۱۵۷۶۱۹۰۷۶۱۹۰۷۶۱۹۰۷۶۱۹۰۵۷۴۷۰۵۷۴۷۰۵۷۴۷۰۵۷۴۷۰۵۴۳۴۵۵۴۳۴۵۵۴۳۴۵۵۴۳۴۵................................................................... جنوبي خراسان

۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۴۱۷۴۲۰۴۱۷۴۲۰۴۱۷۴۲۰۴۱۷۴۲۰۶۰۶۴۴۰۶۰۶۴۴۰۶۰۶۴۴۰۶۰۶۴۴۰۴۸۳۳۹۲۴۸۳۳۹۲۴۸۳۳۹۲۴۸۳۳۹۲۵۴۴۶۰۷۵۴۴۶۰۷۵۴۴۶۰۷۵۴۴۶۰۷.................................................................... رضوي خراسان

۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰۳۳۲۰۳۳۲۰۳۳۲۰۳۳۲۰۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۷۵۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰۴۲۳۰................................................................... شماليخراسان

۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۲۱۱۶۰۲۱۱۶۰۲۱۱۶۰۲۱۱۶۰۱۰۷۴۲۱۰۷۴۲۱۰۷۴۲۱۰۷۴۲۱۱۹۱۶۱۱۹۱۶۱۱۹۱۶۱۱۹۱۶۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰..............................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۲۱۴۲۲۸۳۹۷۹۵۳۹۷۹۵۳۹۷۹۵۳۹۷۹۵۶۳۷۲۶۶۳۷۲۶۶۳۷۲۶۶۳۷۲۶۵۲۱۱۹۵۲۱۱۹۵۲۱۱۹۵۲۱۱۹۵۸۵۸۸۵۸۵۸۸۵۸۵۸۸۵۸۵۸۸...................................................................................نان سم

۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۱۰۸۳۷۱۰۸۳۷۱۰۸۳۷۱۰۸۳۷۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۱۲۷۱۰۶۳۷۵۶۳۷۵۶۳۷۵۶۳۷۵۶۳۶۰۶۳۶۰۶۳۶۰۶۳۶۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۶۸۳۵۰۶۸۳۵۰۶۸۳۵۰۶۸۳۵۰۸۶۲۰۹۸۶۲۰۹۸۶۲۰۹۸۶۲۰۹۷۲۸۴۵۷۲۸۴۵۷۲۸۴۵۷۲۸۴۵۷۲۳۵۴۷۲۳۵۴۷۲۳۵۴۷۲۳۵۴.....................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۲۵۲۰۰۲۵۲۰۰۲۵۲۰۰۲۵۲۰۰۳۵۲۵۰۳۵۲۵۰۳۵۲۵۰۳۵۲۵۰۳۶۶۰۰۳۶۶۰۰۳۶۶۰۰۳۶۶۰۰۳۷۶۵۰۳۷۶۵۰۳۷۶۵۰۳۷۶۵۰..........................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۴۹۶۳۶۶۹۵۲۳۲۹۵۲۳۲۹۵۲۳۲۹۵۲۳۲۱۵۲۲۳۶۱۵۲۲۳۶۱۵۲۲۳۶۱۵۲۲۳۶۱۲۵۳۷۵۱۲۵۳۷۵۱۲۵۳۷۵۱۲۵۳۷۵۱۲۳۵۲۳۱۲۳۵۲۳۱۲۳۵۲۳۱۲۳۵۲۳....................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۲۵۳۵۰۲۵۳۵۰۲۵۳۵۰۲۵۳۵۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۳۷۵۰۰۲۰۵۲۰۲۰۵۲۰۲۰۵۲۰۲۰۵۲۰۲۲۴۵۰۲۲۴۵۰۲۲۴۵۰۲۲۴۵۰.................................................................................گلستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................گيالن 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۶۳۵۴۶۳۵۴۶۳۵۴۶۳۵۴۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۱۵۶۲۹۱۵۶۲۹۱۵۶۲۹۱۵۶۲۹۱۶۲۶۶۱۶۲۶۶۱۶۲۶۶۱۶۲۶۶...............................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۳۱۹۵۸۰۳۱۹۵۸۰۳۱۹۵۸۰۳۱۹۵۸۰۴۳۹۱۱۴۳۹۱۱۴۳۹۱۱۴۳۹۱۱۳۳۳۳۳۹۲۵۲۱۳۹۲۵۲۱۳۹۲۵۲۱۳۹۲۵۲۱۴۹۹۴۴۴۴۹۹۴۴۴۴۹۹۴۴۴۴۹۹۴۴۴.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138853–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  فصل و استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه يك رأس گوسفند و بره ميانگين وزن الشه- 19

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۸۶۸۶۸۶۸........................................................كل كشور 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۲۶۲۶۲۶۲.................................................................آذربايجان شرقي 

۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۳۲۳۲۳۲۳۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۷۲۷۲۷۲۷۲////۸۱۸۱۸۱۸۱...................................................................جان غربي آذرباي

۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۱۱۱۱۱۱۱...................................................................................اردبيل 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۶۵۶۵۶۵۶..................................................................................اصفهان 

۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۷۸۷۸۷۸۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۶۷۶۷۶۷۶////۵۱۵۱۵۱۵۱.......................................................................................ايالم 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱۸۱////۸۱۸۱۸۱۸۱....................................................................................بوشهر 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۱۳۱۳۱۳۱.....................................................................................تهران 

۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۵۰۵۰۵۰۵........................................................چهارمحال و بختياري 

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۸۶۸۶۸۶۸................................................................... جنوبي خراسان

۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۴۲۴۲۴۲۴۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۸۰۸۰۸۰۸////۹۹۹۹۹۹۹۹.................................................................... رضوي خراسان

۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۲۸۲۸۲۸۲////۶۹۶۹۶۹۶۹................................................................... شماليخراسان

۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۳۹۳۹۳۹۳..............................................................................خوزستان 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۸۵۸۵۸۵۸....................................................................................زنجان 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۳۰۳۰۳۰۳////۹۶۹۶۹۶۹۶...................................................................................سمنان 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۰۲۰۲۰۲۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۷۸۷۸۷۸۷.....................................................................................فارس 

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۰۹۰۹۰۹۰////۹۷۹۷۹۷۹۷....................................................................................قزوين 

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰..........................................................................................قم 

۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۳۲۳۲۳۲۳۰۸۰۸۰۸۰۸////۲۱۲۱۲۱۲۱۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۹۹۹۹۹۹۹////۴۰۴۰۴۰۴۰..............................................................................كردستان 

۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۸۲۸۲۸۲۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۵۹۵۹۵۹۵۹....................................................................................كرمان 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۸۰۸۰۸۰۸////۷۰۷۰۷۰۷۰...............................................................................كرمانشاه 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۵۲۵۲۵۲۵////۹۸۹۸۹۸۹۸.................................................................................گلستان 

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۴۱۴۱۴۱۴////۳۲۳۲۳۲۳۲....................................................................................گيالن 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۹۲۹۲۹۲۹////۶۶۶۶۶۶۶۶..................................................................................لرستان 

۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۲۰۲۰۲۰۲................................................................................مازندران 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۲۲۲۲۲۲۲۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۲۱۲۱۲۱۲..................................................................................مركزي 

۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۸۱۸۱۸۱۸...............................................................................هرمزگان 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵...................................................................................همدان 

۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۴۲۴۲۴۲۴////۲۰۲۰۲۰۲۰۸۱۸۱۸۱۸۱////۴۴۴۴۴۴۴۴.........................................................................................يزد 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 54

)يلوگرمك(1388:  فصل و استانبر حسبها  كشتار شده در كشتارگاه يك رأس بز و بزغاله ميانگين وزن الشه- 20

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۸۱۸۱۸۱۸........................................................كل كشور 

۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۴۵۴۵۴۵۴////۳۰۳۰۳۰۳۰.................................................................آذربايجان شرقي 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۶۲۶۲۶۲۶...................................................................آذربايجان غربي 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۵۰۵۰۵۰۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۴۰۴۰۴۰۴////۵۷۵۷۵۷۵۷...................................................................................اردبيل 

۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۱۱۱۴۴۴۴۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۹۹۹۹۹۹۹////۰۵۰۵۰۵۰۵..................................................................................اصفهان 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۷۱۷۱۷۱۷۱.......................................................................................ايالم 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۵۷۵۷۵۷////۹۰۹۰۹۰۹۰....................................................................................بوشهر 

۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۷۷۷۷۷۷۷.....................................................................................تهران 

۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۳۰۳۰۳۰۳////۳۹۳۹۳۹۳۹........................................................چهارمحال و بختياري 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۷۲۷۲۷۲۷................................................................... جنوبي خراسان

۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹.................................................................... رضوي خراسان

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۰۳۰۳۰۳۰////۸۱۸۱۸۱۸۱................................................................... شماليخراسان

۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۵۱۵۱۵۱۵۱////۵۵۵۵۵۵۵۵..............................................................................خوزستان 

۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۲۰۲۰۲۰۲////۰۹۰۹۰۹۰۹....................................................................................زنجان 
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۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۳۴۳۴۳۴۳۴////۴۹۴۹۴۹۴۹........................................................كل كشور 
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۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۸۶۸۶۸۶۸۶////۴۴۴۴۴۴۴۴...................................................................آذربايجان غربي 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۹۵۹۵۹۵۹۵////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۸۵۸۵۸۵۸۵...................................................................................اردبيل 

۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۷۸۷۸۷۸۷۸////۶۴۶۴۶۴۶۴..................................................................................اصفهان 

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۶۰۶۰۶۰۶////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۳۲۳۲۳۲۳۲////۳۲۳۲۳۲۳۲.......................................................................................ايالم 

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۲۲۲۲۹۹۹۹////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۸۰۸۰۸۰۸....................................................................................بوشهر 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۷۸۷۸۷۸۷////۹۹۹۹۹۹۹۹.....................................................................................تهران 
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۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۲۹۲۹۲۹۲۹////۷۷۷۷۷۷۷۷................................................................... جنوبي خراسان

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰////۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۴۰۴۰۴۰۴////۳۲۳۲۳۲۳۲.................................................................... رضوي خراسان
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۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۰۲۰۲۰۲۰۲////۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۷۱۷۱۷۱۷۱////۶۵۶۵۶۵۶۵..............................................................................خوزستان 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۶۰۶۰۶۰۶////۵۷۵۷۵۷۵۷....................................................................................زنجان 

۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۰۷۰۷۰۷۰۷...................................................................................سمنان 

۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳////۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۰۴۰۴۰۴۰۴////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۰۹۰۹۰۹۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۵۹۵۹۵۹۵۹////۵۹۵۹۵۹۵۹.....................................................................................فارس 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۲۲۰۵۰۵۰۵۰۵۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۵۰۵۰۵۰۵////۲۹۲۹۲۹۲۹....................................................................................قزوين 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰..........................................................................................قم 

۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۴۷۴۷۴۷۴..............................................................................كردستان 

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۶۹۶۹۶۹۶۹////۹۸۹۸۹۸۹۸....................................................................................كرمان 

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱////۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۴۱۴۱۴۱۴...............................................................................كرمانشاه 

۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹////۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۶۳۶۳۶۳۶۳////۳۰۳۰۳۰۳۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۵۵۵۹۹۹۹.................................................................................گلستان 

۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۰۲۰۲۰۲۰۲////۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۳۱۳۱۳۱۳۱////۰۸۰۸۰۸۰۸....................................................................................گيالن 

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۳۰۳۰۳۰۳////۸۰۸۰۸۰۸۰..................................................................................لرستان 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۰۳۰۳۰۳۰................................................................................مازندران 

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۹۵۹۵۹۵۹..................................................................................مركزي 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۹۸۹۸۹۸۹۸////۴۳۴۳۴۳۴۳...............................................................................هرمزگان 

۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸////۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷////۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۰۴۰۴۰۴۰۴////۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۸۲۸۲۸۲۸////۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۰۵۰۵۰۵۰۵////۳۶۳۶۳۶۳۶...................................................................................همدان 

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰////۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۰۵۰۵۰۵۰۵////۳۹۳۹۳۹۳۹.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 56

1388:  فصل و استانبر حسبها  يك رأس گاوميش و بچه گاوميش كشتار شده در كشتارگاه ميانگين وزن الشه- 22
)كيلوگرم(

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۰۹۰۹۰۹۰۹........................................................كل كشور 

۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۸۰۸۰۸۰۸۰////۷۴۷۴۷۴۷۴.................................................................آذربايجان شرقي 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۱۹۱۹۱۹۱...................................................................آذربايجان غربي 

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۳۶۳۶۳۶۳۶////۵۱۵۱۵۱۵۱...................................................................................اردبيل 
۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بوشهر 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................تهران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................چهارمحال و بختياري 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... جنوبي خراسان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................... رضوي خراسان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................... شماليخراسان

۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۷۶۷۶۷۶۷۶////۷۹۷۹۷۹۷۹..............................................................................خوزستان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سمنان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................سيستان و بلوچستان 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۱۷۱۷۱۷۹۹۹۹۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۷۶۷۶۷۶۷۶////۳۱۳۱۳۱۳۱.....................................................................................فارس 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................قم 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................كرمان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۷۶۷۶۷۶۷.................................................................................گلستان 

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۸۲۸۲۸۲۸////۴۲۴۲۴۲۴۲....................................................................................گيالن 
۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۳۳۳۳۳۳۳۳..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................هرمزگان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138857–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  فصل و استانبر حسبها  شتر و بچه شتر كشتار شده  در كشتارگاهنفريك  ميانگين وزن الشه-23

زمستانپاييزتابستانبهاركل سالاستان

۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱////۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۲۹۵۹۵۹۵۹۵////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۳۹۳۹۳۹۳۹////۹۰۹۰۹۰۹۰........................................................كل كشور 

۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۵۰۵۰۵۰۵۰////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۳۰۳۰۳۰۳۰////۳۵۳۵۳۵۳۵.................................................................آذربايجان شرقي 

۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۰۰۰۰۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................اردبيل 

۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴////۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶۷۸۷۸۷۸۷۸////۷۸۷۸۷۸۷۸..................................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ايالم 

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۴۴۴۴۴۴۴۴////۸۶۸۶۸۶۸۶....................................................................................بوشهر 

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۶۷۶۷۶۷۶۷////۳۸۳۸۳۸۳۸.....................................................................................تهران 

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۶۸۶۸۶۸۶۸////۸۳۸۳۸۳۸۳........................................................چهارمحال و بختياري 

۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۵۶۵۶۵۶۵۶////۴۵۴۵۴۵۴۵................................................................... جنوبي خراسان

۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۳۲۳۲۳۲۳////۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۴۲۴۲۴۲۴۲////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱////۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۹۹۹۹۹۹۹.................................................................... رضوي خراسان

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۵۷۵۷۵۷۵................................................................... شماليخراسان

۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲////۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۷۲۷۲۷۲۷۲..............................................................................خوزستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................زنجان 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۲۰۲۰۲۰۲////۵۲۵۲۵۲۵۲...................................................................................سمنان 

۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۶۶۶۶۶۶۶۶////۴۱۴۱۴۱۴۱.........................................................سيستان و بلوچستان 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۶۱۶۱۶۱۶۱////۷۱۷۱۷۱۷۱.....................................................................................فارس 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................قزوين 

۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۸۱۸۱۸۱۸..........................................................................................قم 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................كردستان 

۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶////۱۶۶۱۶۶۱۶۶۱۶۶۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۱۱۱۶۷۶۷۶۷۶۷۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۹۶۹۶۹۶۹۶////۸۹۸۹۸۹۸۹....................................................................................كرمان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرمانشاه 

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰.........................................................كهگيلويه و بويراحمد 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۶۱۶۱۶۱۶۱////۳۲۳۲۳۲۳۲.................................................................................گلستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................گيالن 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................مازندران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................مركزي 

۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۵۵۵۵۵۵۵۵////۵۴۵۴۵۴۵۴...............................................................................هرمزگان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................همدان 

۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱////۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۸۱۸۱۸۱۸۱////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۵۴۵۴۵۴۵۴////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۵۱۵۱۵۱۵.........................................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
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)رأس(1388: هاي استان آذربايجان شرقي از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 24

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۲۱۶۶۸۶۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۷۷۶۹۱۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۸۰۸۰۸۰۸۰........................................................كل استان 

۳۹۲۷۳۹۲۷۳۹۲۷۳۹۲۷۲۰۲۰۲۰۲۰۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۰۰۰۰...................................................................شهرستان اهر 
۳۹۲۷۳۹۲۷۳۹۲۷۳۹۲۷۲۰۲۰۲۰۲۰۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۷۲۴۱۴۴۹۴۴۹۴۴۹۴۴۹۰۰۰۰.............................................................................................اهر 

۷۷۴۰۳۷۷۴۰۳۷۷۴۰۳۷۷۴۰۳۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۳۱۷۹۷۳۱۷۹۷۳۱۷۹۷۳۱۷۹۷۲۹۰۷۲۹۰۷۲۹۰۷۲۹۰۷۸۸۸۸...............................................................شهرستان تبريز 
۶۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴۶۴۲۴۰۰۰۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۱۹۰۲۲۲۲۱۱۱۱................................................................................خسروشهر 

۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۰۰۰۰۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................باسمنج 
۶۶۳۱۰۶۶۳۱۰۶۶۳۱۰۶۶۳۱۰۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۷۹۰۴۲۷۰۰۳۲۷۰۰۳۲۷۰۰۳۲۷۰۰۳۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۷۷۷۷..........................................................................................تبريز 

۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۰۰۰۰۱۹۴۹۱۹۴۹۱۹۴۹۱۹۴۹۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰.....................................................................................سردرود 
۵۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰۲۵۲۰۲۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰..............................................................شهرستان سراب 

۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۹۹۹۹۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰.......................................................................................مهربان 
۴۸۲۹۴۸۲۹۴۸۲۹۴۸۲۹۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷۳۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۰۰۰۰.........................................................................................سراب 

۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۴۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۰۰۰۰..............................................................شهرستان مراغه 
۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۴۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۴۲۴۵۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۰۰۰۰.........................................................................................مراغه 

۱۷۹۱۲۱۷۹۱۲۱۷۹۱۲۱۷۹۱۲۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۳۶۵۷۳۶۵۷۳۶۵۷۳۶۵۷۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۴۴۴۴................................................................شهرستان مرند 
۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۰۰۰۰۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................زنوز 
۱۷۰۴۱۱۷۰۴۱۱۷۰۴۱۱۷۰۴۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۳۳۴۴۳۳۴۴۳۳۴۴۳۳۴۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۴۴۴۴...........................................................................................مرند 

۴۳۵۷۴۳۵۷۴۳۵۷۴۳۵۷۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۰۰۰۰...............................................................شهرستان ميانه 
۴۳۵۷۴۳۵۷۴۳۵۷۴۳۵۷۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۰۰۰۰..........................................................................................ميانه

۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۵۳۵۳۵۳۵۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰..........................................................شهرستان هشترود 
۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۵۳۵۳۵۳۵۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰.....................................................................................هشترود 

۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۶۷۶۷۶۷۶۷................................................................شهرستان بناب 
۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۴۹۵۳۱۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۱۱۱۲۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۸۷۷۴۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۱۵۳۸۶۷۶۷۶۷۶۷...........................................................................................بناب 

۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۵۰۶۱۵۰۶۱۵۰۶۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................آباد شهرستان بستان
۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۵۰۶۱۵۰۶۱۵۰۶۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آباد بستان

۱۱۶۴۱۱۱۶۴۱۱۱۶۴۱۱۱۶۴۱۹۹۰۹۹۰۹۹۰۹۹۰۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۲۴۴۴۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰............................................................شهرستان شبستر 
۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۰۲۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۱۷۹۳۱۷۹۳۱۷۹۳۱۷۹۳۹۲۹۲۹۲۹۲۰۰۰۰......................................................................................شبستر 
۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۰۰.....................................................................................صوفيان 

۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۴۳۴۳۴۳۴۳۱۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۴۴۴۴۰۰۰۰..............................................................شهرستان كليبر 
۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۴۳۴۳۴۳۴۳۱۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۱۲۴۸۴۴۴۴۰۰۰۰.........................................................................................كليبر 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۴۴۴۴۱۵۶۸۱۵۶۸۱۵۶۸۱۵۶۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۰۰۰............................................................شهرستان هريس 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۴۴۴۴۱۵۶۸۱۵۶۸۱۵۶۸۱۵۶۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۰۰۰.......................................................................................هريس 

۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۷۳۷۳۷۳۷۳۱۰۹۶۱۰۹۶۱۰۹۶۱۰۹۶۵۸۵۸۵۸۵۸۱۱۱۱................................................................شهرستان جلفا 
۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۱۶۰۳۸۳۸۳۸۳۸۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۳۶۳۶۳۶۳۶۰۰۰۰...........................................................................................جلفا 

۲۹۷۵۲۹۷۵۲۹۷۵۲۹۷۵۳۳۳۳۵۵۵۵۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۱۱................................................................................هادي شهر 
۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۵۵۵۵۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۳۸۳۸۳۸۳۸۰۰۰۰.............................................................شهرستان ملكان 

۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۱۲۰۰۵۵۵۵۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۲۳۸۳۸۳۸۳۸۰۰۰۰........................................................................................ملكان 
۴۳۵۶۴۳۵۶۴۳۵۶۴۳۵۶۰۰۰۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان آذرشهر

۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۱۷۶۰۰۰۰۰۱۸۹۰۱۸۹۰۱۸۹۰۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................آذرشهر 
۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۲۵۹۶۰۰۰۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ان گگو

۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۷۵۷۵۷۵۷۵۰۰۰۰............................................................ورزقانشهرستان 
۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۷۵۷۵۷۵۷۵۰۰۰۰.......................................................................................ورزقان

۵۵۳۴۵۵۳۴۵۵۳۴۵۵۳۴۰۰۰۰۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شير شهرستان عجب
۵۵۳۴۵۵۳۴۵۵۳۴۵۵۳۴۰۰۰۰۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۱۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................شيرعجب
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)رأس(1388: هاي استان آذربايجان غربي از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 25

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۴۹۴۴۳۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۱۳۷۶۵۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۵۸۷۲۵۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۵۳۳۳۲۲۲۲.......................................................كل استان 

۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۰۰۰۰............................................................شهرستان اروميه 
۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۱۹۳۶۵۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۱۱۱۵۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۳۲۱۵۰۰۰۰.......................................................................................اروميه 

۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۲۲۲۰۰۰۰........................................................شهرستان پيرانشهر 
۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۰۲۴۲۲۲۲۰۰۰۰...................................................................................پيرانشهر 

۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۰۰۰۰۶۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۰۰۰۰..............................................................شهرستان خوي
۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۱۲۸۸۳۰۰۰۰۶۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۶۴۰۸۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۱۰۳۳۰۰۰۰.........................................................................................خوي

۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان سردشت 
۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۱۶۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سردشت

۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷۱۵۳۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان سلماس 
۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۸۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................شهر تازه

۱۱۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۱۱۶۵۲۷۱۷۲۷۱۷۲۷۱۷۲۷۱۷۴۷۷۹۴۷۷۹۴۷۷۹۴۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................سلماس 

۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰...............................................................شهرستان ماكو
۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰..........................................................................................ماكو 

۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶۴۸۶۸۴۸۶۸۴۸۶۸۴۸۶۸۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۰۰۰۰.............................................................شهرستان مهاباد 
۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۱۳۴۰۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶۳۵۹۶۴۸۶۸۴۸۶۸۴۸۶۸۴۸۶۸۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۰۰۰۰........................................................................................مهاباد

۳۱۵۷۳۱۵۷۳۱۵۷۳۱۵۷۲۸۲۸۲۸۲۸۶۵۶۷۶۵۶۷۶۵۶۷۶۵۶۷۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۲۲۲۲......................................................شهرستان مياندوآب 
۳۱۵۷۳۱۵۷۳۱۵۷۳۱۵۷۲۸۲۸۲۸۲۸۶۵۶۷۶۵۶۷۶۵۶۷۶۵۶۷۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۲۲۲۲.................................................................................مياندوآب 

۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۰۰۰۰۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان نقده 
۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۰۰۰۰۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰۴۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................نقده 

۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان بوكان 
۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................بوكان 

۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شهرستان شاهين دژ 
۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................شاهين دژ 

۷۱۷۱۷۱۷۱۳۳۳۳۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان تكاب 
۷۱۷۱۷۱۷۱۳۳۳۳۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................تكاب

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۴۴۴۴۰۰۰۰...........................................................شهرستان اشنويه 
۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۴۴۴۴۰۰۰۰......................................................................................اشنويه

۷۰۷۰۷۰۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان چالدران 
۷۰۷۰۷۰۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۱۳۹۴۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰...............................................................................چشمه سيه

۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۵۱۵۱۵۱۵۱۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................پلدشتشهرستان 
۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۵۱۵۱۵۱۵۱۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................پلدشت

۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۰۰۰۰..........................................................چايپارهشهرستان 
۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۰۰۰۰..........................................................................ضياءالدينقره

۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۴۴۴۴۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۲۹۸۱۲۹۸۱۲۹۸۱۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شوطشهرستان 
۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۳۲۲۱۲۹۸۱۲۹۸۱۲۹۸۱۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................شوط
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 60

)رأس(1388:  اردبيلهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در -26

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۲۱۳۱۷۰۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۷۵۳۱۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۳۶۶۳۰۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۴۳۷۲۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۱۱۱۱۷۲۰۴۰۷۲۰۴۰۷۲۰۴۰۷۲۰۴۰۲۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲۳۵۶۲۱۴۵۲۲۱۴۵۲۲۱۴۵۲۲۱۴۵۲۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۰۰۰۰............................................................. اردبيل شهرستان

۱۶۷۶۹۶۱۶۷۶۹۶۱۶۷۶۹۶۱۶۷۶۹۶۲۳۴۳۲۳۴۳۲۳۴۳۲۳۴۳۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۰۰۰۰.......................................................................................اردبيل 

۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۵۲۱۴۵۲۱۴۵۲۱۴۵۲۱۸۱۸۱۸۱۸۰۰۰۰......................................................................................سرعين 

۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۰۰۰۰.........................................................سوار بيلهشهرستان 

۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۰۰۰۰....................................................................................سوار بيله

۳۰۰۸۳۰۰۸۳۰۰۸۳۰۰۸۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۱۱۱۱۰۰۰۰............................................................خلخال شهرستان 

۲۶۲۵۲۶۲۵۲۶۲۵۲۶۲۵۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۱۱۱۱۰۰۰۰.......................................................................................خلخال 

۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................هشتجين

۸۸۸۸۸۸۸۸۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كلور

۲۵۷۶۶۲۵۷۶۶۲۵۷۶۶۲۵۷۶۶۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۶۵۱۲۶۵۱۲۶۵۱۲۶۵۱۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۰۰۰۰...................................................شهر  مشكينشهرستان

۲۳۷۶۳۲۳۷۶۳۲۳۷۶۳۲۳۷۶۳۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۲۵۶۴۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۰۰۰۰..............................................................................شهر مشكين

۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳۲۰۰۳۰۰۰۰۸۷۸۷۸۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................الهرود

۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۰۰۰۰۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................. گرمي شهرستان

۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۰۰۰۰۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................گرمي 

۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۸۷۸۸۷۸۸۷۸۸۷۸۲۳۲۹۲۳۲۹۲۳۲۹۲۳۲۹۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۰۰۰۰........................................................آباد شهرستان پارس

۴۲۴۹۴۲۴۹۴۲۴۹۴۲۴۹۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۰۰۰۰...................................................................................آباد پارس

۱۱۱۱۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۰۳۴۹۴۹۴۹۴۹۰۰۰۰....................................................................................اصالندوز 

۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان كوثر 

۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................گيوي 

۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۹۱۹۱۹۱۹۰۰۰۰...............................................................شهرستان نمين 

۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۳۸۳۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۹۱۹۱۹۱۹۰۰۰۰..........................................................................................نمين 

۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۹۷۹۷۹۷۹۷۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰...................................................................شهرستان نير 

۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۹۷۹۷۹۷۹۷۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰..............................................................................................نير 

 

 ايران
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138861–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: فهانهاي استان اص از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -27

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۱۰۲۰۳۴۰۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۵۴۶۴۳۷۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۶۲۰۷۶۶۶۶۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳۱۵۱۰۳.......................................................كل استان 

۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۹۷۶۹۷۶۹۷۶۹۷۶۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۰۰۰۰۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴.........................................................شهرستان اردستان 

۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۲۴۶۰۹۷۶۹۷۶۹۷۶۹۷۶۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۰۰۰۰۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴....................................................................................اردستان 

۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۰۰۰۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰...........................................................شهرستان اصفهان 

۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۱۱۱۱۹۴۹۴۹۴۹۴۱۱۱۱۰۰۰۰۳۳۳۳.....................................................................................كوهپايه 

۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۲۵۶۱۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۰۰۰۰۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶..........................................................................................ورزنه 

۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۳۹۳۹۳۹۳۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱...........................................................................................هرند 

۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱..........................................................شهرستان خوانسار 

۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۵۶۰۵۶۰۵۶۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱.....................................................................................خوانسار 

۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان سميرم 

۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۲۶۷۹۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................سميرم 

۶۱۵۳۶۱۵۳۶۱۵۳۶۱۵۳۳۹۵۳۹۵۳۹۵۳۹۵۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰.............................................................شهرستان فريدن 

۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................بوئين و مياندشت 

۳۸۲۶۳۸۲۶۳۸۲۶۳۸۲۶۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰..........................................................................................داران 

۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱...................................................شهر شهرستان فريدون

۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱..............................................................................شهر فريدون

۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۰۰۰۰۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴............................................) شهرضا(شهرستان قمشه 

۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۱۰۸۰۶۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۷۱۵۴۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۰۰۰۰۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴.......................................................................................شهرضا 

۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۳۸۷۷۳۸۷۷۳۸۷۷۳۸۷۷۶۶۶۶۰۰۰۰.............................................................شهرستان كاشان 

۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۳۷۷۸۲۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۵۷۳۳۹۳۸۷۷۳۸۷۷۳۸۷۷۳۸۷۷۶۶۶۶۰۰۰۰........................................................................................كاشان 

۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۲۰۸۶۲۰۸۶۲۰۸۶۲۰۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................ن گلپايگان شهرستا

۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۹۴۴۰۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۲۰۸۶۲۰۸۶۲۰۸۶۲۰۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................گلپايگان 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 62

)رأس()دنباله (1388: هاي استان اصفهان از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -27

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۳۳۷۴۴۳۳۷۴۴۳۳۷۴۴۳۳۷۴۴۴۴۴۴۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۶۷۲۵۶۷۲۵۶۷۲۵۶۷۲۵۰۰۰۰۷۲۷۲۷۲۷۲.............................................................شهرستان لنجان 

۱۶۴۶۸۱۶۴۶۸۱۶۴۶۸۱۶۴۶۸۲۷۸۳۲۷۸۳۲۷۸۳۲۷۸۳۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۰۰۰۰۳۳۳۳...............................................................................باغ بهادران 

۱۷۲۷۶۱۷۲۷۶۱۷۲۷۶۱۷۲۷۶۱۴۶۹۱۴۶۹۱۴۶۹۱۴۶۹۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۵۱۱۴۰۰۰۰۶۹۶۹۶۹۶۹..................................................................................شهر زرين

۵۸۷۳۵۸۷۳۵۸۷۳۵۸۷۳۳۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷۳۲۶۷۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۰۰۰۰۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴...............................................................شهرستان نائين 

۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰.........................................................................................انارك 

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۰۰۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵............................................................................................خور 

۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۵۲۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۰۰۰۰۷۷۹۷۷۹۷۷۹۷۷۹..........................................................................................نائين 

۹۱۰۰۲۹۱۰۰۲۹۱۰۰۲۹۱۰۰۲۶۵۱۰۰۶۵۱۰۰۶۵۱۰۰۶۵۱۰۰۱۳۴۶۲۱۳۴۶۲۱۳۴۶۲۱۳۴۶۲۰۰۰۰۱۲۸۰۳۱۲۸۰۳۱۲۸۰۳۱۲۸۰۳.........................................................آباد شهرستان نجف

۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۱۵۸۲۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................دهق 

۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۲۲۲۲......................................................................................علويچه 

۸۹۰۶۰۸۹۰۶۰۸۹۰۶۰۸۹۰۶۰۶۴۲۰۲۶۴۲۰۲۶۴۲۰۲۶۴۲۰۲۱۳۱۸۲۱۳۱۸۲۱۳۱۸۲۱۳۱۸۲۰۰۰۰۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱....................................................................................آباد نجف

۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۰۰۰۰۹۹۹۹................................................................شهرستان نطنز 

۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۲۶۹۰۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۰۰۰۰۹۹۹۹........................................................................................بادرود

۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۴۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۰۰۰۰۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲............................................................شهرستان مباركه 

۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۴۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۴۸۹۹۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۱۸۲۳۰۰۰۰۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲.......................................................................................باركه م

۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳................................................شهرستان تيران و كرون 

۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰۶۵۹۰۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۱۳۶۲۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳.........................................................................................تيران 

۳۱۹۷۳۱۹۷۳۱۹۷۳۱۹۷۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان چادگان

۳۱۹۷۳۱۹۷۳۱۹۷۳۱۹۷۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................رزوه 

۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹۸۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................دهاقان شهرستان 

۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹۸۱۷۹۸۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دهاقان

۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۰۰۰۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰.............................................................ها ساير كشتارگاه

۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۷۷۴۳۸۶۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۳۹۳۷۰۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۲۹۳۲۳۰۰۰۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰.....................................................................ها ساير كشتارگاه
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138863–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: ايالمهاي استان  از كشتارگاههريكدام كشتار شده در  تعداد انواع - 28

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۲۰۰۵۸۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۷۵۸۶۵۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۲۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................ ايالمشهرستان

۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۱۲۳۸۱۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۲۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۲۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................كشتارگاه صنعتي ايالم

۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۳۳۱۸۳۳۱۸۳۳۱۸۳۳۱۸۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهردرهن شهرستا

۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸۱۷۸۸۶۸۶۸۶۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................بدره 

۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................شهردره

۱۵۱۹۱۵۱۹۱۵۱۹۱۵۱۹۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................دهلرانشهرستان 

۱۴۸۱۱۴۸۱۱۴۸۱۱۴۸۱۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................دهلران

۳۸۳۸۳۸۳۸۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................پهله 

۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۱۷۲۶۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰........................................ شيروان و چرداولشهرستان

۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۲۴۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................سرابله

۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................لومار 

۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................. مهرانشهرستان

۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................مهران 

۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان آبدانان 

۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................آبدانان 

۲۹۰۹۲۹۰۹۲۹۰۹۲۹۰۹۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان ايوان 

۲۹۰۹۲۹۰۹۲۹۰۹۲۹۰۹۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................ايوان 

۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شاهيملكشهرستان 

۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ارگواز
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 64

)رأس(1388:  بوشهرهاي استان از كشتارگاههريك انواع دام كشتار شده در تعداد- 29

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۱۵۷۷۹۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۶۳۲۱۰۰۰۰۹۷۹۷۹۷۹۷......................................................كل استان 

۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳۴۶۲۲۴۶۲۲۴۶۲۲۴۶۲۲۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵...........................................................شهرستان بوشهر 

۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۰۹۳۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳۶۵۵۳۴۶۲۲۴۶۲۲۴۶۲۲۴۶۲۲۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵.................................................................................چاهكوتاه

۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۲۹۲۹۲۹۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................دشتيشهرستان

۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۱۲۹۳۲۹۲۹۲۹۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................خورموج

۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴...........................................................شهرستان كنگان 

۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴............................................................................بندر كنگان 

۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸.............................................................شهرستان گناوه 

۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۳۶۴۳۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳۱۲۷۳۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸..............................................................................بندر گناوه 

۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۷۲۷۲۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان ديلم 

۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۸۱۳۲۷۲۷۲۷۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................بندر ديلم 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138865–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: هاي استان تهران از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در - 30

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۱۶۵۵۱۳۵۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۸۴۸۷۶۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۲۸۳۰۸۱۰۰۰۰۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴......................................................كل استان 

۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۳۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان دماوند 

۲۲۳۰۸۲۲۳۰۸۲۲۳۰۸۲۲۳۰۸۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۱۶۵۰۱۶۵۰۱۶۵۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دماوند 

۱۳۵۶۶۱۳۵۶۶۱۳۵۶۶۱۳۵۶۶۰۰۰۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................رودهن 

۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................شهرستان شميرانات 

۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۸۳۲۳۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۱۲۳۱۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................لواسان 

۱۰۰۰۷۹۱۰۰۰۷۹۱۰۰۰۷۹۱۰۰۰۷۹۲۷۷۳۹۲۷۷۳۹۲۷۷۳۹۲۷۷۳۹۲۴۲۹۸۲۴۲۹۸۲۴۲۹۸۲۴۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان كرج 

۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۱۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................اشتهارد 

۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶۲۷۳۲۶۲۷۳۲۶۲۷۳۲۶۲۷۳۲۶۲۲۷۷۳۲۲۷۷۳۲۲۷۷۳۲۲۷۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................كرج 

۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۰۰۰۰۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................شهرستان اسالمشهر 

۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۹۱۷۹۳۰۰۰۰۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۱۴۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................اسالمشهر 

۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان فيروزكوه 

۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۱۰۷۳۱۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................فيروزكوه 

۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۰۰۰۰۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴............................................................ها كشتارگاهساير

۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۱۳۹۸۳۳۵۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۵۴۳۱۶۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۲۳۸۹۰۴۰۰۰۰۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 66

)أسر(1388: هاي استان چهارمحال و بختياري از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -31

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۸۰۳۴۵۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۱۴۱۴۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۱۰۵۵۵۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰.......................................................كل استان 

۲۶۱۲۵۲۶۱۲۵۲۶۱۲۵۲۶۱۲۵۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۰۰۰۰۷۸۷۸۷۸۷۸........................................................... بروجنشهرستان

۳۷۵۵۳۷۵۵۳۷۵۵۳۷۵۵۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۳۴۴۳۴۴۳۴۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................بلداجي

۲۱۳۷۴۲۱۳۷۴۲۱۳۷۴۲۱۳۷۴۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۱۴۹۹۰۰۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷......................................................................................بروجن 

۷۸۳۷۸۳۷۸۳۷۸۳۹۲۹۲۹۲۹۲۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................فرادنبه

۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۴۳۴۳۴۳۴۳۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱....................................................................................گندمان

۱۰۵۲۷۱۰۵۲۷۱۰۵۲۷۱۰۵۲۷۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۱۵۶۰۰۰۰۰۱۷۱۷۱۷۱۷.........................................................شهركرد شهرستان 

۴۵۰۵۴۵۰۵۴۵۰۵۴۵۰۵۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱.............................................................................................بن

۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴۰۰۰۰۲۲۲۲.......................................................................................سامان 

۲۹۹۷۲۹۹۷۲۹۹۷۲۹۹۷۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸۳۵۳۳۵۳۳۵۳۳۵۳۰۰۰۰۴۴۴۴...................................................................................شهر فرخ

۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵...........................................................فارسانشهرستان 

۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۳۴۳۰۹۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۴۳۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۵۷۹۵۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵.....................................................................................جونقان

۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۴۴۶۳۴۴۶۳۴۴۶۳۴۴۶۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................لردگانشهرستان 

۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۸۵۱۷۴۴۶۳۴۴۶۳۴۴۶۳۴۴۶۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................لردگان

۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۷۴۷۴۷۴۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان اردل

۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۷۴۷۴۷۴۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................اردل

۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................كيار شهرستان 

۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ناغان 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138867–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388:  جنوبيخراسانهاي استان  از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -32

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
ر و بچه شترشت

۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۲۴۰۷۰۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۱۶۸۸۲۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۴۴۹۳۰۰۰۰۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶۱۴۱۶......................................................كل استان 

۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۰۵۶۱۰۵۶۱۰۵۶۱۰۵۶.........................................................شهرستان بيرجند 

۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۱۳۵۰۱۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۹۷۱۸۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۰۵۶۱۰۵۶۱۰۵۶۱۰۵۶....................................................................................بيرجند 

۲۵۲۵۲۵۲۵۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................درميانشهرستان 

۲۵۲۵۲۵۲۵۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................اسديه

۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۷۵۷۵۷۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان سربيشه

۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۷۵۷۵۷۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سربيشه

۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۱۳۱۳۱۳۱۳۲۷۲۷۲۷۲۷۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان قائنات 

۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۲۵۸۵۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷۱۳۲۷۹۰۶۹۰۶۹۰۶۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................قائن 

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴........................................................شهرستان نهبندان 

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴...................................................................................نهبندان 

۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱..........................................................سرايانشهرستان 

۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۶۷۳۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱.....................................................................................سرايان

۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۵۲۷۲۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۱۵۵۷۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۰۰۰۰۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳.........................................................شهرستان فردوس 

۲۶۰۶۲۶۰۶۲۶۰۶۲۶۰۶۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۰۰۰۰۸۸۸۸...................................................................................اسالميه 

۲۶۶۶۲۶۶۶۲۶۶۶۲۶۶۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵....................................................................................فردوس 

۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۰۰۰۰۶۲۶۲۶۲۶۲..........................................................شهرستان بشرويه 

۶۴۲۶۴۲۶۴۲۶۴۲۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۰۰۰۰۶۲۶۲۶۲۶۲....................................................................................بشرويه 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 68

)رأس(1388:  رضويخراسانهاي استان  از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -33

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۹۳۶۲۶۷۸۶۵۸۶۵۸۶۵۸۶۵۱۴۱۴۱۴۱۴۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۸۸۳۴۱۰۰۰۰۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷۹۳۲۷......................................................كل استان 

۶۱۶۸۶۱۶۸۶۱۶۸۶۱۶۸۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۱۰۹۵۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۰۰۰۰۷۷۷۷.............................................................شهرستان تايباد 

۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۳۷۶۳۷۶۳۷۶۳۷۶۰۰۰۰۷۷۷۷.......................................................................................تايباد 

۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۱۴۰۳۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................زباخر

۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۰۰۰۰۴۹۴۹۴۹۴۹..............................................شهرستان تربت حيدريه 

۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۵۵۷۲۲۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۲۳۲۵۰۰۰۰۴۹۴۹۴۹۴۹.........................................................................تربت حيدريه 

۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۷۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱.....................................................شهرستان تربت جام 

۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۱۰۸۴۲۷۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۷۷۶۹۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱................................................................................تربت جام 

۵۰۳۰۵۰۳۰۵۰۳۰۵۰۳۰۲۶۶۵۲۶۶۵۲۶۶۵۲۶۶۵۴۷۴۴۷۴۴۷۴۴۷۴۰۰۰۰۸۸۸۸.............................................................شهرستان درگز 

۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۷۵۷۵۷۵۷۵۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آباد لطف

۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱۲۴۴۱۲۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۲۴۳۹۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۰۰۰۰۷۷۷۷........................................................................................درگز 

۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳۱۰۰۰۰۱۱۱۱..................................................................................نوخندان 

۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۰۰۰۰۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳..........................................................شهرستان سبزوار 

۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۱۲۴۵۱۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۶۶۰۳۰۰۰۰۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳۱۵۳۳.....................................................................................سبزوار 

۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۰۰۰۰۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱...........................................................شهرستان قوچان 

۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۳۰۰۷۲۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۱۱۰۴۱۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۳۶۶۷۰۰۰۰۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱.....................................................................................قوچان 

۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۱۸۲۹۱۸۲۹۱۸۲۹۱۸۲۹۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲..........................................................شهرستان كاشمر 

۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۲۱۹۷۰۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۱۸۲۹۱۸۲۹۱۸۲۹۱۸۲۹۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲.....................................................................................كاشمر

۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۵۶۴۸۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۲۰۱۴۱۴۲۲۱۴۲۲۱۴۲۲۱۴۲۲۰۰۰۰۸۸۸۸............................................................شهرستان گناباد 

۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۹۵۹۵۹۵۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بيدخت 

۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸۶۱۰۸۶۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۵۵۵۵.....................................................................................كاخك 

۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰۳۶۴۰۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۰۰۰۰۳۳۳۳.......................................................................................گناباد 
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138869–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس()دنباله (1388: رضويهاي استان خراسان از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -33

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۰۰۰۰۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱.............................................................شهرستان مشهد 
۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۵۵۷۱۶۴۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۲۵۹۰۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۶۱۷۵۹۰۰۰۰۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱۶۵۴۱........................................................................................مشهد 

۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۷۰۵۳۷۰۵۳۷۰۵۳۷۰۵۳۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۰۰۰۰۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶...........................................................شهرستان نيشابور 
۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸۸۱۶۸۸۱۸۱۸۱۸۱۸۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................درود 

۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۷۰۳۵۷۰۳۵۷۰۳۵۷۰۳۵۴۸۴۳۴۸۴۳۴۸۴۳۴۸۴۳۰۰۰۰۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶......................................................................................نيشابور 

۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان چناران 
۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۷۱۲۴۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................چناران 

۱۹۰۶۱۹۰۶۱۹۰۶۱۹۰۶۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۰۰۰۰۳۳۳۳..............................................................شهرستان خواف 
۱۹۰۶۱۹۰۶۱۹۰۶۱۹۰۶۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۰۰۰۰۳۳۳۳.........................................................................................خواف 

۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان سرخس 
۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................سرخس 

۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۶۹۷۶۹۷۶۹۷۶۹۷۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲۰............................................................شهرستان فريمان 
۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۴۲۳۲۹۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۶۶۶۶۹۷۹۷۹۷۹۷۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲۰......................................................................................فريمان 

۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۰۰۰۰۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸........................................................شهرستان برداسكن 
۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۲۴۵۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۰۰۰۰۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸...................................................................................برداسكن 

۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان رشتخوار
۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۰۶۰۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................رشتخوار

۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۷۲۷۲۷۲۷۲۶۸۶۸۶۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان كالت
۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۷۲۷۲۷۲۷۲۶۸۶۸۶۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كالت

۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰۵۵۵۵........................................................آباد خليلشهرستان 
۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۳۹۸۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱۱۰۸۱۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰۵۵۵۵...................................................................................آباد خليل

۲۷۱۲۲۷۱۲۲۷۱۲۲۷۱۲۰۰۰۰۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۰۰۰۰۴۴۴۴.........................................................مه والت شهرستان 
۲۷۱۲۲۷۱۲۲۷۱۲۲۷۱۲۰۰۰۰۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۰۰۰۰۴۴۴۴....................................................................................آبادفيض

۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان بجستان
۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۱۵۳۰۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................بجستان

۸۳۳۷۳۸۳۳۷۳۸۳۳۷۳۸۳۳۷۳۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱............................................................شهرستان بينالود
۵۱۳۸۶۵۱۳۸۶۵۱۳۸۶۵۱۳۸۶۲۹۳۶۲۹۳۶۲۹۳۶۲۹۳۶۱۰۴۱۰۴۱۰۴۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱.......................................................................................شانديز
۳۱۹۸۷۳۱۹۸۷۳۱۹۸۷۳۱۹۸۷۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۲۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................طرقبه 

۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................ها ساير كشتارگاه
۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۲۶۶۸۵۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................ها كشتارگاهساير 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 70

)رأس(1388:  شماليخراسانهاي استان  از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -34

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۴۰۴۳۰۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰........................................................كل استان 

۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۰۰۰۰۲۸۲۸۲۸۲۸..........................................................شهرستان اسفراين 

۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۱۰۷۴۰۰۰۰۲۸۲۸۲۸۲۸.....................................................................................اسفراين 

۱۹۹۹۲۱۹۹۹۲۱۹۹۹۲۱۹۹۹۲۱۲۲۱۷۱۲۲۱۷۱۲۲۱۷۱۲۲۱۷۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۰۰۰۰۱۷۱۷۱۷۱۷...........................................................بجنوردشهرستان 

۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۲۲۰۰۱۲۲۰۰۱۲۲۰۰۱۲۲۰۰۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶۱۴۰۶۱۰۰۰۰۱۶۱۶۱۶۱۶......................................................................................بجنورد 

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۷۱۷۱۷۱۷۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱..............................................................................................راز

۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان جاجرم 

۸۴۵۸۴۵۸۴۵۸۴۵۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................گرمه و جاجرم 

۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۴۸۹۴۸۹۴۸۹۴۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................گرمه 

۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۷۰۸۰۷۰۸۰۷۰۸۰۷۰۸۰۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۱۱۱۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴...........................................................شهرستان شيروان 

۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۱۱۸۵۳۷۰۸۰۷۰۸۰۷۰۸۰۷۰۸۰۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴......................................................................................شيروان 

۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان فاروج

۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۷۵۵۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................فاروج 

۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۲۶۴۵۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱..............................................شهرستان مانه و سملقان 

۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۳۶۴۳۶۴۳۶۴۳۶۴۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱......................................................................................آشخانه

۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۳۲۳۲۳۲۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................بهكده رضوي
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138871–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: خوزستانان هاي است از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 35

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۳۲۲۷۹۶۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۱۲۷۷۵۳۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۷۶۵۴۰۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۱۲۳۰۲۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴........................................................كل استان 

۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲۸۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲..............................................................شهرستان آبادان 

۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۱۶۰۶۱۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲۸۸۸۲۸۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۵۶۹۱۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲.........................................................................................آبادان 

۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰.......................................................شهرستان انديمشك 

۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۰۰۹۵۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۱۵۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰..................................................................................انديمشك 

۱۸۵۸۳۶۱۸۵۸۳۶۱۸۵۸۳۶۱۸۵۸۳۶۳۶۲۲۱۳۶۲۲۱۳۶۲۲۱۳۶۲۲۱۲۲۴۱۴۲۲۴۱۴۲۲۴۱۴۲۲۴۱۴۴۷۴۱۴۷۴۱۴۷۴۱۴۷۴۱۰۰۰۰................................................................شهرستان اهواز 

۱۸۰۵۵۵۱۸۰۵۵۵۱۸۰۵۵۵۱۸۰۵۵۵۳۶۰۹۱۳۶۰۹۱۳۶۰۹۱۳۶۰۹۱۲۱۲۱۲۲۱۲۱۲۲۱۲۱۲۲۱۲۱۲۴۲۶۰۴۲۶۰۴۲۶۰۴۲۶۰۰۰۰۰...........................................................................................اهواز

۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۰۰۰۰.....................................................................................حميديه 

۴۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۴۳۸۵۰۰۰۰۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰......................................................................................مالثاني

۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۶۶۶۶۰۰۰۰.................................................................شهرستان ايذه 

۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۷۴۶۸۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۳۴۰۰۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۶۶۶۶۰۰۰۰..............................................................................................ايذه

۱۱۱۱۶۳۸۶۶۳۸۶۶۳۸۶۶۳۸۶۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۴۶۴۳۴۶۴۳۴۶۴۳۴۶۴۳۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰.................................................شهرستان بندر ماهشهر 

۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۴۹۸۴۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰......................................................................خميني بندر امام

۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲۱۱۴۰۲۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱۴۳۹۱۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۳۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................بندر ماهشهر 

۶۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴۶۶۳۴۶۱۵۱۶۰۱۵۱۶۰۱۵۱۶۰۱۵۱۶۰۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹۱۱۲۹۹۲۲۲۲۰۰۰۰............................................................شهرستان بهبهان 

۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶۲۳۴۶۵۳۸۵۳۸۵۳۸۵۳۸۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۲۲۲۲۰۰۰۰....................................................................................آغاجاري 

۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۴۰۰۰۱۴۶۲۲۱۴۶۲۲۱۴۶۲۲۱۴۶۲۲۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰۱۰۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................بهبهان 

۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۰۰۰۰.........................................................شهرستان خرمشهر 

۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۶۸۲۳۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۵۲۲۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۲۶۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۹۹۹۹۰۰۰۰....................................................................................خرمشهر 

۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۳۳۸۹۳۳۸۹۳۳۸۹۳۳۸۹۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳.............................................................شهرستان دزفول 

۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۲۱۵۵۸۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۱۷۴۹۷۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۷۰۱۱۳۳۸۹۳۳۸۹۳۳۸۹۳۳۸۹۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳........................................................................................دزفول 

۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۳۶۳۶۳۶۳۶۴۵۳۳۴۵۳۳۴۵۳۳۴۵۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۰۰۰۰...............................................شهرستان دشت آزادگان 

۳۳۳۳۰۰۰۰۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۲۷۲۷۲۷۲۷۰۰۰۰........................................................................................بستان

۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۳۶۳۶۳۶۳۶۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۴۰۵۷۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰..................................................................................سوسنگرد 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 72

)رأس()هدنبال (1388: خوزستانهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در - 35

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۱۱۱۱۱۴۱۴۱۴۱۴..........................................................رامهرمزشهرستان

۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۴۷۷۴۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۱۱۱۱۱۴۱۴۱۴۱۴.....................................................................................رامهرمز

۶۲۳۶۶۲۳۶۶۲۳۶۶۲۳۶۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰۶۶۶۶۰۰۰۰..........................................................شهرستان شادگان

۶۲۳۶۶۲۳۶۶۲۳۶۶۲۳۶۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰۱۵۹۰۶۶۶۶۰۰۰۰.....................................................................................شادگان

۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۳۳۳۳۰۰۰۰............................................................شهرستان شوشتر

۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۸۴۹۳۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۱۳۹۳۰۰۰۰......................................................................................شوشتر 

۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۴۲۴۲۴۲۴۲۰۰۰۰...............................................مسجدسليمانشهرستان

۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۱۰۱۷۷۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۴۰۷۴۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۴۲۴۲۴۲۴۲۰۰۰۰.........................................................................مسجدسليمان 

۴۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۰۰۰۰..............................................................شوششهرستان

۴۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۴۹۷۰۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۰۰۰۰........................................................................................شوش 

۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان باغ ملك

۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۴۹۶۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................باغ ملك

۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۰۰۰۰۵۵۵۵.............................................................يهاميدشهرستان

۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۱۷۷۲۰۰۰۰۵۵۵۵........................................................................................اميديه 

۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان اللي

۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۱۲۶۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹۲۵۹۹۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................اللي

۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۷۲۷۲۷۲۷۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان هنديجان

۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۷۲۷۲۷۲۷۸۹۳۸۹۳۸۹۳۸۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................هنديجان

۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................رامشيرشهرستان 

۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۱۴۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................رامشير

۱۶۱۶۱۶۱۶۹۰۹۰۹۰۹۰۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰..............................................................گتوندشهرستان 

۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۷۵۳۷۵۳۷۵۳۷۵۳۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۳۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰.........................................................................................گتوند

۴۴۴۴۴۴۴۴۸۸۸۸۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................انديكا شهرستان 

۴۴۴۴۴۴۴۴۸۸۸۸۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................خواجه قلعه

۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................هفتگل شهرستان 

۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۲۱۶۱۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۱۰۸۸۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................هفتگل 
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138873–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388:  زنجانهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در -36

گاو و گوسالهبز و بزغاله و برهگوسفندشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۲۸۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................كل استان 

۱۰۶۲۳۱۰۶۲۳۱۰۶۲۳۱۰۶۲۳۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۶۰۰۷۶۰۰۷۶۰۰۷۶۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................شهرستان ابهر 

۸۸۸۸۰۰۰۰۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................سلطانيه 

۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴۱۰۵۶۴۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۳۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................................ابهر 

۵۵۵۵۰۰۰۰۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................صائين قلعه 

۴۶۴۶۴۶۴۶۰۰۰۰۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................هيدج 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۰۰۰۰۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................خدابنده شهرستان 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۰۰۰۰۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................قيدار

۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان زنجان 

۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۳۷۱۵۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۱۷۹۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زنجان 

۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۱۹۳۲۱۹۳۲۱۹۳۲۱۹۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان خرمدره 

۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۱۷۸۹۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۱۹۳۲۱۹۳۲۱۹۳۲۱۹۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................خرمدره

۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۴۴۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................نشان شهرستان ماه

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۲۲۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................نشانماه

۱۳۱۳۱۳۱۳۲۲۲۲۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................دندي 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 74

)رأس(1388:  سمنانهاي استان از كشتارگاههريكاد انواع دام كشتار شده در تعد- 37

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

����۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۸۵۰۴۱۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۳۳۴۷۹۸۱۶۷۸۱۶۷۸۱۶۷۸۱۶۷۰۰۰۰........................................................كل استان 

۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۰۰۰۰۸۰۸۰۸۰۸۰............................................................ دامغان شهرستان

۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۵۱۰۶۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۰۰۰۰۸۰۸۰۸۰۸۰.......................................................................................دامغان 

۲۴۳۳۶۲۴۳۳۶۲۴۳۳۶۲۴۳۳۶۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹۵۰۵۹۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۰۰۰۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸............................................................سمنان تان شهرس

۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۹۰۹۰۹۰۹۰۳۰۳۰۳۰۳۰۰۰۰۰۵۹۵۹۵۹۵۹........................................................................................سرخه 

۲۳۴۴۱۲۳۴۴۱۲۳۴۴۱۲۳۴۴۱۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۴۹۶۹۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۲۹۴۳۰۰۰۰۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹.......................................................................................سمنان 

۲۲۵۸۱۲۲۵۸۱۲۲۵۸۱۲۲۵۸۱۱۶۴۶۷۱۶۴۶۷۱۶۴۶۷۱۶۴۶۷۱۷۳۷۱۷۳۷۱۷۳۷۱۷۳۷۰۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲...........................................................شاهرود شهرستان 

۲۰۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹۱۷۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۱۷۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................بسطام 

۲۰۵۵۲۲۰۵۵۲۲۰۵۵۲۲۰۵۵۲۱۴۷۲۳۱۴۷۲۳۱۴۷۲۳۱۴۷۲۳۱۷۳۷۱۷۳۷۱۷۳۷۱۷۳۷۰۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲......................................................................................شاهرود 

۱۰۶۱۷۱۰۶۱۷۱۰۶۱۷۱۰۶۱۷۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰........................................................... گرمسار شهرستان

۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................ايوانكي 

۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰.........................................................................................ارادان 

۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸۴۸۸۸۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۲۱۱۶۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................گرمسار 

۱۷۸۱۳۱۷۸۱۳۱۷۸۱۳۱۷۸۱۳۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۳۱۳۷۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شهر مهديشهرستان

۳۴۷۵۳۴۷۵۳۴۷۵۳۴۷۵۹۸۹۹۸۹۹۸۹۹۸۹۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................شهميرزاد

۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۱۴۳۳۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۵۷۶۵۷۶۵۷۶۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................شهر مهدي

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138875–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: هاي استان سيستان و بلوچستان از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 38

گاو و گوسالهبز و بزغالهد و برهگوسفنشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۵۳۹۶۶۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۱۳۲۱۵۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۱۲۴۰۱۱۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰........................................................كل استان 

۴۸۴۸۴۸۴۸۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۰۰۰۰۷۵۷۵۷۵۷۵..........................................................شهرستان ايرانشهر 

۴۸۴۸۴۸۴۸۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۰۰۰۰۷۵۷۵۷۵۷۵....................................................................................ايرانشهر 

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰..........................................................شهرستان چاه بهار 

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰....................................................................................چاه بهار 

۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۷۷۷۷۲۹۲۹۲۹۲۹۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۰۰۰۰۲۷۲۷۲۷۲۷..............................................................شهرستان خاش 

۵۷۵۵۷۵۵۷۵۵۷۵۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۳۳۵۴۰۰۰۰۲۷۲۷۲۷۲۷.........................................................................................خاش 

۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۰۰۰۰۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................شهرستان زابل 

۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۳۱۴۹۹۰۰۰۰۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۲۶۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................محمدآباد

۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۰۰۰۰۷۷۷۷............................................................شهرستان سراوان 

۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۱۲۳۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۱۸۷۰۰۰۰۰۷۷۷۷.......................................................................................سراوان 

۱۶۱۶۱۶۱۶۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱........................................................شهر شهرستان نيك

۱۶۱۶۱۶۱۶۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۱۱۱۱...................................................................................شهر نيك

۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................كناركشهرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۴۰۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................كنارك

۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................زهكشهرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................زهك

۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۰۰۰۰۴۰۴۰۴۰۴۰.............................................................ها ساير كشتارگاه

۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۲۰۳۷۶۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۱۱۰۲۱۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۴۷۲۹۲۰۰۰۰۴۰۴۰۴۰۴۰.....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 76

)رأس(1388: هاي استان فارس از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -39

گاو و گوسالهو بزغالهبز گوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۲۲۵۴۰۲۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۲۵۴۷۳۸۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۴۸۵۳۲۶۵۶۵۶۵۶۵۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸۱۶۶۸.......................................................كل استان 

۳۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸۳۹۲۸۱۳۱۵۱۱۳۱۵۱۱۳۱۵۱۱۳۱۵۱۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۱۷۰۸۰۰۰۰۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹...............................................................شهرستان آباده 

۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۸۶۱۴۸۶۱۴۸۶۱۴۸۶۱۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۰۰۰۰۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶..........................................................................................آباده 

۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۲۷۴۲۷۴۲۷۴۲۷۴۰۰۰۰۵۳۵۳۵۳۵۳.........................................................................................صغاد 

۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲........................................................شهرستان استهبان 

۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۵۲۱۲۶۴۴۶۴۴۶۴۴۶۴۴۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲...................................................................................استهبان 

۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۰۰۰۰۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷...............................................................شهرستان اقليد 

۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۱۸۴۳۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۳۵۲۱۰۰۰۰۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷..........................................................................................اقليد 

۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴.............................................................شهرستان جهرم 

۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۰۰۷۱۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۲۵۴۵۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴........................................................................................جهرم 

۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰.............................................................شهرستان داراب 

۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۱۰۳۷۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۴۷۸۹۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۱۳۷۰۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰........................................................................................داراب 

۵۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۱۷۳۵۱۷۳۵۱۷۳۵۱۷۳۵۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان سپيدان 

۵۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۵۵۸۶۱۷۱۷۱۷۱۷۳۵۳۵۳۵۳۵۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................اردكان 

۱۷۲۷۰۱۷۲۷۰۱۷۲۷۰۱۷۲۷۰۱۱۷۴۹۱۱۷۴۹۱۱۷۴۹۱۱۷۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۳.............................................................شهرستان شيراز 

۱۳۳۷۵۱۳۳۷۵۱۳۳۷۵۱۳۳۷۵۶۵۲۵۶۵۲۵۶۵۲۵۶۵۲۵۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زرقان 

۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۱۱۵۱۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۲۵۰۳۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كوار 

۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۲۷۲۱۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۳۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۳.......................................................................................خرامه 

۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۱۱۱۱۲۸۲۸۲۸۲۸.................................................................شهرستان فسا 

۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۱۴۹۳۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۱۱۱۱۲۸۲۸۲۸۲۸............................................................................................فسا 

۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۳۹۲۱۵۲۴۳۵۲۴۳۵۲۴۳۵۲۴۳۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۰۰۰۰۴۸۴۸۴۸۴۸.......................................................شهرستان فيروزآباد 

۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۳۵۰۳۴۴۴۴۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۰۰۰۰۴۸۴۸۴۸۴۸..................................................................................فيروزآباد 

۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ميمند 

۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۹۸۷۰۱۳۵۶۴۱۳۵۶۴۱۳۵۶۴۱۳۵۶۴۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۰۰۰۰۹۱۹۱۹۱۹۱..........................................................شهرستان كازرون 

۷۰۹۲۷۰۹۲۷۰۹۲۷۰۹۲۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۹۶۴۹۴۲۰۶۴۲۰۶۴۲۰۶۴۲۰۶۰۰۰۰۹۱۹۱۹۱۹۱.....................................................................................كازرون 

۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۳۹۱۵۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................قائميه 
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138877–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس()دنباله (1388: هاي استان فارس از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -39

 گوسالهگاو وبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۲۵۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵۱۸۰۲۵۹۸۲۵۹۸۲۵۹۸۲۵۹۸۰۰۰۰۸۵۸۵۸۵۸۵.........................................................ستانشهرستان الر
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۰۵۶۲۰۵۶۲۰۵۶۲۰۵۶۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰.............................................................................................اوز 

۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۴۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................گراش
۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۱۲۸۷۶۱۲۸۷۶۱۲۸۷۶۱۲۸۷۶۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۰۰۰۰۷۵۷۵۷۵۷۵.............................................................................................الر

۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۶۸۲۱۶۸۲۱۶۸۲۱۶۸۲۶۶۶۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶.......................................................شهرستان مرودشت 
۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۲۲۱۴۱۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۱۰۸۸۱۶۸۲۱۶۸۲۱۶۸۲۱۶۸۲۶۶۶۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶..................................................................................مرودشت 

۴۶۰۳۴۶۰۳۴۶۰۳۴۶۰۳۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان ممسني 
۴۶۰۳۴۶۰۳۴۶۰۳۴۶۰۳۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۶۵۷۰۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۱۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................نورآباد 

۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۵۳۹۳۷۸۴۰۷۸۴۰۷۸۴۰۷۸۴۰۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۱۱۱۱۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶.............................................................ريز شهرستان ني
۴۹۰۳۴۹۰۳۴۹۰۳۴۹۰۳۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۹۶۶۹۲۶۹۲۶۹۲۶۹۲۰۰۰۰۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵........................................................................................ريز ني

۴۹۰۴۹۰۴۹۰۴۹۰۸۴۴۸۴۴۸۴۴۸۴۴۴۴۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱.............................................................................آباده طشك 

۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۰۰۰۰۴۶۴۶۴۶۴۶.............................................................شهرستان بوانات 
۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳۲۸۲۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۰۰۰۰۴۶۴۶۴۶۴۶.......................................................................................بوانات 

۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۴۸۲۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان ارسنجان 
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۲۲۲۲۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۶۴۸۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................ارسنجان 

۶۴۸۷۶۴۸۷۶۴۸۷۶۴۸۷۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۰۰۰۰۴۳۴۳۴۳۴۳..........................................................بيد شهرستان خرم
۴۷۶۴۴۷۶۴۴۷۶۴۴۷۶۴۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۴۹۵۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۰۰۰۰۳۰۳۰۳۰۳۰..................................................................................صفا شهر 

۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۷۲۳۱۲۱۵۱۲۱۵۱۲۱۵۱۲۱۵۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۰۰۱۳۱۳۱۳۱۳.....................................................................................قادرآباد 

۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۷۵۰۷۵۰۷۵۰۷۵۰۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۲....................................................دشتشهرستان زرين
۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۷۵۰۷۵۰۷۵۰۷۵۰۳۴۳۴۳۴۳۴۰۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۲................................................................................آبادحاجي

۵۵۵۵۵۵۵۵۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۰۰۰۰۴۴۴۴...................................................شهرستان قيروكارزين 
۵۵۵۵۵۵۵۵۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۱۷۵۷۲۵۸۲۵۸۲۵۸۲۵۸۰۰۰۰۴۴۴۴............................................................................................قير 

۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۵۸۵۸۵۸۵۸۰۰۰۰۲۶۲۶۲۶۲۶.........................................................شهرستان فراشبند
۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۲۵۸۶۵۸۵۸۵۸۵۸۰۰۰۰۲۶۲۶۲۶۲۶....................................................................................فراشبند

۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................پاسارگادشهرستان 
۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۵۳۰۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵۲۶۹۵۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................شهرسعادت

۸۸۸۸۸۸۸۸۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۵۵۵۵۵۵۵۵۰۰۰۰۲۶۲۶۲۶۲۶...............................................................خنجشهرستان 
۸۸۸۸۸۸۸۸۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۱۶۵۶۵۵۵۵۵۵۵۵۰۰۰۰۲۶۲۶۲۶۲۶..........................................................................................خنج

۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۶۹۶۹۶۹۶۹۲۵۲۵۲۵۲۵۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸......................................................سروستان شهرستان 
۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۲۲۵۵۶۹۶۹۶۹۶۹۲۵۲۵۲۵۲۵۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸.................................................................................سروستان 

۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۰۰۰۰۴۴۴۴............................................................ها ساير كشتارگاه
۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۱۱۴۹۸۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۸۵۱۲۱۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۲۲۵۳۴۰۰۰۰۴۴۴۴....................................................................ها ساير كشتارگاه
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 78

)رأس(1388: قزوينهاي استان  از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در - 40

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۴۳۴۸۸۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۹۲۳۴۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۰۰۰۰۲۷۷۹۲۷۷۹۲۷۷۹۲۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................تاكستان شهرستان 

۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۰۰۰۰۲۷۷۹۲۷۷۹۲۷۷۹۲۷۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................تاكستان 

۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................آبيك شهرستان 

۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۱۹۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................آبيك 

۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹۷۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................هاساير كشتارگاه

۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۳۱۵۵۲۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹۷۹۰۹۷۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۱۸۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................هاساير كشتارگاه

)رأس(1388: قمهاي استان رگاه از كشتاهريكتعداد انواع دام كشتار شده در -41

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۰۰۰۰۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸.......................................................كل استان 

۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۲۸۸۷۱۱۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۶۹۰۷۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۹۸۴۵۰۰۰۰۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸................................................................... قمشهرستان

۲۱۷۴۸۰۲۱۷۴۸۰۲۱۷۴۸۰۲۱۷۴۸۰۴۷۷۸۶۴۷۷۸۶۴۷۷۸۶۴۷۷۸۶۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۰۰۰۰۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴..............................................................................................قم 

۷۱۲۳۱۷۱۲۳۱۷۱۲۳۱۷۱۲۳۱۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹۲۱۲۸۹۱۵۹۵۱۵۹۵۱۵۹۵۱۵۹۵۰۰۰۰۴۴۴۴.....................................................................................جعفريه
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138879–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: هاي استان كردستان از كشتارگاههريكواع دام كشتار شده در  تعداد ان- 42

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۳۶۶۵۶۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۱۰۱۱۵۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۳۹۴۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان بانه 

۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۶۵۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................بانه 

۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۲۲۲۲۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان بيجار 

۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۶۰۲۲۵۵۰۵۵۰۵۵۰۵۵۰۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۱۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................بيجار 

۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۹۲۸۰۹۲۸۰۹۲۸۰۹۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان سقز 

۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۹۲۸۰۹۲۸۰۹۲۸۰۹۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................سقز 

۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵۳۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان سنندج 

۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۲۱۱۳۴۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵۳۵۱۵۳۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۱۳۵۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................سنندج 

۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان قروه 

۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۳۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................قروه 

۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۳۴۳۴۳۴۳۴۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان مريوان 

۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰۳۲۴۰۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۳۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................مريوان 

۶۰۷۶۰۷۶۰۷۶۰۷۰۰۰۰۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان ديواندره 

۶۰۷۶۰۷۶۰۷۶۰۷۰۰۰۰۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۱۳۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................ديواندره 

۱۳۴۳۱۳۴۳۱۳۴۳۱۳۴۳۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان كامياران 

۱۳۴۳۱۳۴۳۱۳۴۳۱۳۴۳۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۲۶۱۵۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كامياران 

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۶۶۶۶۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................دهگالنشهرستان 

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۶۶۶۶۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۱۰۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................دهگالن

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 80

)رأس(1388: هاي استان كرمان از كشتارگاههريكه در  تعداد انواع دام كشتار شد-43

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۱۲۱۲۴۶۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۷۶۰۴۴۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۳۳۷۸۲۰۰۰۰۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹۲۹۳۹......................................................كل استان 

۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۵۷۲۶۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۴۴۸۵۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۰۰۰۰۲۲۲۲..............................................................شهرستان بافت 
۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۰۶۷۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱...........................................................................................رابر 

۴۶۵۹۴۶۵۹۴۶۵۹۴۶۵۹۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۲۸۵۱۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱.........................................................................................بافت 

۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹..................................................................بمان شهرست
۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۸۷۹۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۳۱۱۳۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹.............................................................................................بم

۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱.........................................................شهرستان جيرفت 
۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۱۱۹۸۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱....................................................................................جيرفت 

۱۲۵۸۲۱۲۵۸۲۱۲۵۸۲۱۲۵۸۲۳۰۳۴۳۰۳۴۳۰۳۴۳۰۳۴۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۱۷۴۵۰۰۰۰۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸.....................................................شهرستان رفسنجان 
۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۰۰۰۰۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲............................................................................................انار 

۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۹۵۷۰۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۲۳۸۵۱۳۶۰۱۳۶۰۱۳۶۰۱۳۶۰۰۰۰۰۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶................................................................................رفسنجان 
۱۳۹۶۱۳۹۶۱۳۹۶۱۳۹۶۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۸۹۸۹۸۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................سرچشمهمس

۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۰۰۰۰۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲..............................................................زرند شهرستان 
۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۴۶۳۱۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۳۸۶۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۰۰۰۰۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲.........................................................................................زرند 

۲۲۹۶۷۲۲۹۶۷۲۲۹۶۷۲۲۹۶۷۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵۰۰۰۰۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱.......................................................شهرستان سيرجان 
۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۲۱۲۷۱۴۴۶۵۴۴۶۵۴۴۶۵۴۴۶۵۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵۴۰۳۵۰۰۰۰۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵..................................................................................سيرجان 

۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۱۶۹۶۹۴۷۹۴۷۹۴۷۹۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۱۶۱۶۱۶.........................................................................................پاريز 

۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۰۰۰۰۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲......................................................شهرستان شهربابك 
۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۵۹۳۵۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۰۰۰۰۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲...............................................................................شهر بابك 

۶۱۴۴۶۶۱۴۴۶۶۱۴۴۶۶۱۴۴۶۴۵۲۷۴۴۵۲۷۴۴۵۲۷۴۴۵۲۷۴۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۷۹۸۷۹۸۷۹۸۷۰۰۰۰۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴...........................................................شهرستان كرمان 
۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۰۰۰۰۴۱۴۱۴۱۴۱.........................................................................................راين 

۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................شهداد 
۹۴۹۴۹۴۹۴۷۰۷۰۷۰۷۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۰۰۰۰۲۲۲۲......................................................................................گلباف 
۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۷۶۷۶۷۶۷۶۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۳۳۳۳.......................................................................................جوپار 
۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۰۰۰۰۱۹۱۹۱۹۱۹.......................................................................................ماهان 
۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲......................................................................................چترود 
۵۹۵۹۵۵۹۵۹۵۵۹۵۹۵۵۹۵۹۵۴۳۵۶۰۴۳۵۶۰۴۳۵۶۰۴۳۵۶۰۱۴۳۲۸۱۴۳۲۸۱۴۳۲۸۱۴۳۲۸۰۰۰۰۳۰۷۳۰۷۳۰۷۳۰۷......................................................................................كرمان 

۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۰۰۰۰۳۳۳۳..........................................................شهرستان كهنوج 
۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۱۲۹۶۰۰۰۰۳۳۳۳.....................................................................................كهنوج 

۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................تان بردسير شهرس
۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بردسير 

۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۰۰۰۰۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹...............................................................شهرستان راور 
۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۱۷۵۴۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۷۹۳۷۹۳۷۹۳۷۹۳۰۰۰۰۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹..........................................................................................راور 

۹۴۹۴۹۴۹۴۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان عنبرآباد
۹۴۹۴۹۴۹۴۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................عنبرآباد

۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۰۰۰۰۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸........................................................بنانكوهشهرستان 
۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۰۰۰۰۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸...................................................................................بنانكوه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138881–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: هاي استان كرمانشاه از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -44

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۱۰۵۰۳۳۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۲۷۰۳۴۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۵۰۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................آباد شهرستان اسالم
۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۴۹۹۳۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۱۸۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آباداسالم

۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۴۰۳۰۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۱۲۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان پاوه 
۳۸۷۳۳۸۷۳۳۸۷۳۳۸۷۳۶۵۰۶۵۰۶۵۰۶۵۰۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶۹۱۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................پاوه 

۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۴۴۴۴۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................نوسود

۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰................................................شهرستان سرپل ذهاب 
۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۴۵۵۶۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................سرپل ذهاب 

۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۰۰۰۰۲۶۰۸۲۶۰۸۲۶۰۸۲۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان سنقر 
۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۲۱۰۷۰۰۰۰۲۶۰۸۲۶۰۸۲۶۰۸۲۶۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................سنقر 

۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۰۰۰۰۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان كنگاور 
۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۲۸۹۸۰۰۰۰۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۳۵۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................گاور كن

۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شهرستان گيالنغرب 
۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۴۷۶۹۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۷۷۶۷۷۶۷۷۶۷۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................گيالنغرب 

۲۰۶۱۲۰۶۱۲۰۶۱۲۰۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان جوانرود 
۲۰۶۱۲۰۶۱۲۰۶۱۲۰۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۱۳۶۱۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................جوانرود 

۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان هرسين
۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۱۱۸۴۶۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۳۶۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................بيستون

۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۹۹۹۹۵۲۵۲۵۲۵۲۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................ثالث و باباجانيشهرستان 
۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۸۸۸۸۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آباد تازه

۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................داالهوشهرستان 
۸۳۹۸۳۹۸۳۹۸۳۹۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرند غرب

۱۹۲۹۱۹۲۹۱۹۲۹۱۹۲۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................روانسرشهرستان 
۱۹۲۹۱۹۲۹۱۹۲۹۱۹۲۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................روانسر

۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................ها ساير كشتارگاه
۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۶۴۷۲۶۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۱۶۲۶۷۴۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 82

)رأس(1388: كهگيلويه و بويراحمدهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در  تعداد انواع- 45

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۳۹۵۹۷۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۵۸۸۳۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۳۵۹۴۰۰۰۰۳۳۳۳.....................................................كل استان 

۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱..................................................... بويراحمدشهرستان

۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۹۷۶۷۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۱۷۶۰۲۹۸۴۹۸۴۹۸۴۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱.....................................................................................ياسوج

۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲۲۰۳۲۱۷۱۷۶۱۷۱۷۶۱۷۱۷۶۱۷۱۷۶۵۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................كهگيلويه شهرستان 

۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۲۱۶۲۲۱۶۲۲۱۶۲۲۱۶۲۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................)چرام (تل گردچرام

۱۷۳۱۱۷۳۱۱۷۳۱۱۷۳۱۱۵۰۱۴۱۵۰۱۴۱۵۰۱۴۱۵۰۱۴۳۴۹۳۴۹۳۴۹۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................دهدشت 

۱۶۲۷۵۱۶۲۷۵۱۶۲۷۵۱۶۲۷۵۲۲۱۶۶۲۲۱۶۶۲۲۱۶۶۲۲۱۶۶۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۱۶۵۵۰۰۰۰۲۲۲۲.....................................................گچساران شهرستان 

۱۵۷۶۶۱۵۷۶۶۱۵۷۶۶۱۵۷۶۶۱۸۸۹۶۱۸۸۹۶۱۸۸۹۶۱۸۸۹۶۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰۱۶۴۰۰۰۰۰۲۲۲۲...............................................................................دوگنبدان 

۵۰۹۵۰۹۵۰۹۵۰۹۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................باشت 

۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................. دنا شهرستان

۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................سختسي

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۸۳۸۳۸۳۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................بهمئيشهرستان

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۱۱۷۸۸۳۸۳۸۳۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................كشتارگاه ليكك

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138883–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: گلستانهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در -46

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۱۰۰۶۷۳۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۴۰۴۵۳۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۷۵۷۵۷۵۷۵۶۶۶۶۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱......................................................كل استان 

۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۷۹۷۹۷۹۷۹۳۳۳۳۰۰۰۰........................................................ بندر گزشهرستان
۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۷۹۷۹۷۹۷۹۳۳۳۳۰۰۰۰...................................................................................بندر گز

۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۳۷۳۷۳۷۳۷۲۲۱۹۲۲۱۹۲۲۱۹۲۲۱۹۳۳۳۳۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴..........................................................تركمن شهرستان 
۴۲۴۲۴۲۴۲۰۰۰۰۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................تپه گميش

۸۶۶۸۶۶۸۶۶۸۶۶۳۷۳۷۳۷۳۷۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۳۳۳۳۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴............................................................................بندر تركمن 

۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۷۳۴۸۳۲۳۸۳۲۳۸۳۲۳۸۳۲۳۸۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................آباد عليشهرستان 
۵۴۲۲۵۴۲۲۵۴۲۲۵۴۲۲۲۲۶۸۲۲۶۸۲۲۶۸۲۲۶۸۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آباد علي

۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲۶۱۹۲۶۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰۲۹۲۹۲۹۲۹۸۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آباد فاضل

۲۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۳۳۳۳۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................... كردكوي شهرستان
۲۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۲۷۶۶۳۳۳۳۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كردكوي 

۴۲۸۲۴۴۲۸۲۴۴۲۸۲۴۴۲۸۲۴۲۹۳۳۷۲۹۳۳۷۲۹۳۳۷۲۹۳۳۷۵۵۳۹۵۵۳۹۵۵۳۹۵۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................... گرگان شهرستان
۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴۱۸۸۶۴۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۱۶۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................گرگان 
۲۳۹۶۰۲۳۹۶۰۲۳۹۶۰۲۳۹۶۰۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۳۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................جلين 

۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۰۰۰۰۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵................................................كاووس شهرستان گنبد
۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۳۵۶۳۹۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۴۹۳۳۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۶۷۱۷۰۰۰۰۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵...........................................................................كاووس گنبد

۲۰۸۴۲۰۸۴۲۰۸۴۲۰۸۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................شهرستان مينودشت
۲۰۸۴۲۰۸۴۲۰۸۴۲۰۸۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۶۳۹۶۳۹۶۳۹۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................گاليكش 

۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان كالله 
۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۳۹۱۰۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۹۶۹۹۶۹۹۶۹۹۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................كالله 

۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................آزادشهرشهرستان 
۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۱۶۹۱۵۳۵۵۳۵۵۳۵۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................آزادشهر 

۸۴۸۸۴۸۸۴۸۸۴۸۷۱۷۱۷۱۷۱۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................راميانشهرستان 
۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۹۹۲۴۲۴۲۴۲۴۴۹۴۹۴۹۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................ببين خان

۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۴۷۴۷۴۷۴۷۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................راميان 

۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۰۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۲.......................................................تپهمراوهشهرستان 
۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۰۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۲..................................................................................تپه مراوه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 84

)رأس(1388: هاي استان گيالن از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در -47

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۷۳۸۹۰۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۶۰۹۰۴۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۹۹۶۱۴۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۱۲۰۸۰۰۰۰......................................................كل استان 

۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۴۵۴۵۴۵۴۵۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................بندر انزليشهرستان 

۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۴۵۴۵۴۵۴۵۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................بندر انزلي

۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۰۰۰۰.........................................................طوالششهرستان 

۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۱۳۹۶۱۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۴۷۶۶۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۲۰۱۰۹۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۰۰۰۰.....................................................................................هشتپر

۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۰۰۰۰.............................................................رشتشهرستان 

۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۲۶۳۵۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۴۵۱۶۹۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۵۱۵۳۴۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۰۰۰۰....................................................... صنعتي رشتكشتارگاه

۵۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۱۸۱۸۱۸۱۸۴۹۴۹۴۹۴۹۳۳۰۶۳۳۰۶۳۳۰۶۳۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان رودبار 

۵۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۳۳۰۶۳۳۰۶۳۳۰۶۳۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................منجيل 

۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۲۹۹۵۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان رودسر 

۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۱۱۹۴۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................چابكسر 

۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۱۳۳۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۲۳۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آبادرحيم

۵۷۵۵۵۷۵۵۵۷۵۵۵۷۵۵۶۹۴۶۹۴۶۹۴۶۹۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۳۲۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................رودسر 

۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۵۵۴۸۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۱۴۱۵۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷۲۹۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................كالچاي 

۹۰۴۱۹۰۴۱۹۰۴۱۹۰۴۱۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۴۴۴۴۰۰۰۰..........................................................شهرستان لنگرود 

۹۰۴۱۹۰۴۱۹۰۴۱۹۰۴۱۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۴۸۸۹۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۶۳۲۵۴۴۴۴۰۰۰۰.....................................................................................لنگرود 

۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۰۰۰۰۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان الهيجان 

۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۲۰۷۵۰۰۰۰۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................الهيجان 

۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان املش 

۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۱۰۴۸۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................املش 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۸۸۸۸۰۰۰۰.......................................................شهرستان سياهكل 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۲۹۷۳۸۸۸۸۰۰۰۰..................................................................................سياهكل 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138885–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: نلرستاهاي استان  از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 48

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۹۳۷۸۹۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۳۰۴۸۴۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۵۰۱۹۸۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰......................................................كل استان 

۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۸۰۸۰۸۰۸۰۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................... اليگودرزشهرستان

۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۹۳۱۸۸۰۸۰۸۰۸۰۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۲۴۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................اليگودرز

۳۳۹۴۲۳۳۹۴۲۳۳۹۴۲۳۳۹۴۲۱۱۳۸۵۱۱۳۸۵۱۱۳۸۵۱۱۳۸۵۱۰۳۷۶۱۰۳۷۶۱۰۳۷۶۱۰۳۷۶۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰.........................................................بروجرد شهرستان 

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۷۲۷۲۷۲۷۳۲۹۳۲۹۳۲۹۳۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................اشترينان

۳۳۷۲۵۳۳۷۲۵۳۳۷۲۵۳۳۷۲۵۱۱۳۵۸۱۱۳۵۸۱۱۳۵۸۱۱۳۵۸۱۰۰۴۷۱۰۰۴۷۱۰۰۴۷۱۰۰۴۷۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰....................................................................................بروجرد 

۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................آبادخرمشهرستان 

۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۲۴۱۰۰۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۱۳۰۳۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۱۸۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................آبادخرم

۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................ دلفانشهرستان

۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۱۳۷۷۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................آبادنور

۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۳۶۷۷۳۶۷۷۳۶۷۷۳۶۷۷۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................ دورودشهرستان

۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۱۰۸۲۳۳۶۷۷۳۶۷۷۳۶۷۷۳۶۷۷۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دورود

۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شت شهرستان كوهد

۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۴۴۱۳۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹۲۵۷۹۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۴۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................كوهدشت 

۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۲۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................شهرستان ازنا 

۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۶۸۸۲۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۲۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۲۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................ازنا 

۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان پلدختر 

۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۱۴۴۹۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................پلدختر 

۱۴۸۵۱۴۸۵۱۴۸۵۱۴۸۵۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان سلسله 

۱۴۸۵۱۴۸۵۱۴۸۵۱۴۸۵۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸۶۲۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................الشتر 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 86

)رأس(1388: هاي استان مازندران از كشتارگاههريكع دام كشتار شده در  تعداد انوا- 49

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۲۰۲۱۲۶۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۷۱۴۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۸۰۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۸۴۲۲۸۴۲۲۸۴۲۲۸۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان آمل 
۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۴۳۴۳۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۱۸۵۶۹۸۴۲۲۸۴۲۲۸۴۲۲۸۴۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................آمل 

۶۹۸۲۶۹۸۲۶۹۸۲۶۹۸۲۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲۲۱۲۰۱۴۱۲۰۱۴۱۲۰۱۴۱۲۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان بابل 
۹۹۹۹۰۰۰۰۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................امير كال 

۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷۳۶۹۷۳۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲۲۴۹۲۲۱۱۹۱۳۱۱۹۱۳۱۱۹۱۳۱۱۹۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................بابل 

۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان بهشهر 
۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۱۲۵۳۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۴۰۹۲۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱۲۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................بهشهر 

۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان تنكابن 
۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۴۹۰۶۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۳۱۹۳۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۱۱۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................نشتارود 

۱۱۳۰۰۱۱۳۰۰۱۱۳۰۰۱۱۳۰۰۳۵۳۲۳۵۳۲۳۵۳۲۳۵۳۲۳۷۸۸۳۷۸۸۳۷۸۸۳۷۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان رامسر 
۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۸۴۲۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۶۶۴۲۰۷۷۲۰۷۷۲۰۷۷۲۰۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................رامسر

۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۲۸۷۶۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرساداتكتالم و 

۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان ساري 
۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۴۸۵۷۰۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۲۷۲۶۳۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۱۵۹۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ساري 

۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۲۳۳۶۲۳۳۶۲۳۳۶۲۳۳۶۲۵۵۰۲۵۵۰۲۵۵۰۲۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان سوادكوه 
۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۹۱۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۱۰۹۸۶۲۹۶۲۹۶۲۹۶۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................سفيدپل

۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۲۴۴۲۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۱۲۳۸۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................زيرآب 
۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۰۰۰۰۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................شيرگاه 

۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۴۹۴۹۴۹۴۹۶۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................ن نور شهرستا
۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۱۴۱۵۲۴۹۴۹۴۹۴۹۶۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۶۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................نور 

۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان نوشهر 
۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۱۰۴۶۵۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۷۴۱۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۳۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................نوشهر 

۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۰۰۰۰۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان بابلسر 
۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۵۴۳۷۰۰۰۰۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................بابلسر 

۶۴۶۸۶۴۶۸۶۴۶۸۶۴۶۸۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................شهرستان محمودآباد 
۶۴۶۸۶۴۶۸۶۴۶۸۶۴۶۸۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۲۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................محمودآباد 

۱۳۳۷۹۱۳۳۷۹۱۳۳۷۹۱۳۳۷۹۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۲۳۱۴۵۹۷۷۵۹۷۷۵۹۷۷۵۹۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................چالوس شهرستان 
۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۶۹۵۴۱۶۱۸۱۶۱۸۱۶۱۸۱۶۱۸۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۴۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................چالوس 

۳۳۵۹۳۳۵۹۳۳۵۹۳۳۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۲۵۹۱۱۶۰۱۱۶۰۱۱۶۰۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................كالردشت
۳۰۶۶۳۰۶۶۳۰۶۶۳۰۶۶۴۳۷۴۳۷۴۳۷۴۳۷۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آباد مرزن

۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۰۰۰۰۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان گلوگاه
۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۲۰۷۹۰۰۰۰۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................گلوگاه

۴۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۰۰۰۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................كنار فريدونشهرستان 
۴۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۰۰۰۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................كنار فريدون

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138887–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388: هاي استان مركزي از كشتارگاههريكنواع دام كشتار شده در  تعداد ا-50

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۸۶۴۲۰۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۵۵۶۷۱۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۲۹۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان اراك 
۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۳۸۷۰۱۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۴۵۴۷۴۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................اراك 

۲۴۵۳۲۴۵۳۲۴۵۳۲۴۵۳۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................تيان شهرستان آش
۲۴۵۳۲۴۵۳۲۴۵۳۲۴۵۳۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آشتيان 

۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان تفرش 
۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................تفرش 

۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان خمين 
۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۶۹۶۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۲۵۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................خمين و شهابيه 

۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۶۸۴۶۳۰۱۷۳۰۱۷۳۰۱۷۳۰۱۷۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان دليجان 
۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۶۰۶۵۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۸۱۰۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۲۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................دليجان 

۷۸۷۸۷۸۷۸۱۱۱۱۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۵۷۵۷۵۷۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................نراق 

۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان ساوه 
۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۱۰۵۸۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۴۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ساوه 

۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲۶۹۶۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲۲۸۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................ند شازشهرستان 
۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۷۱۷۱۷۱۷۴۰۴۴۰۴۴۰۴۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................آستانه 
۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۵۳۵۲۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۴۴۸۲۴۴۸۲۴۴۸۲۴۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................شازند 

۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰۵۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان محالت 
۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰۵۹۰۰۵۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................محالت 

۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان زرنديه
۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۱۶۵۳۳۰۹۳۰۹۳۰۹۳۰۹۷۸۲۷۸۲۷۸۲۷۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زاويه 

۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۰۰۰۰۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كميجانشهرستان 
۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۰۰۰۰۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كميجان
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 88

)رأس(1388:  هرمزگانهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در - 51

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۱۴۰۱۸۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۲۷۵۷۸۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۲۰۶۱۹۰۰۰۰۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸......................................................كل استان

۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۰۰۰۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰.................................................. بندر عباس شهرستان
۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۱۲۲۶۴۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۱۳۹۸۰۰۰۰۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰.............................................................................بندر عباس 

۷۳۷۳۷۳۷۳۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱.....................................................بندر لنگه شهرستان 
۷۳۷۳۷۳۷۳۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۱۶۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱................................................................................بندر لنگه 

۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۰۰۰۰۳۶۳۶۳۶۳۶..............................................................شهرستان قشم
۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۰۰۰۰۳۶۳۶۳۶۳۶.........................................................................................قشم

۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۰۲۰۲۰۲۰۶۶۶۶۶۶۶۶۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................ميناب شهرستان 
۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................ميناب 

۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰................................................ بندر جاسك شهرستان
۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................بندر جاسك 

۹۹۹۹۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۷۵۸۱۷۵۸۱۷۵۸۱۷۵۸۰۰۰۰۳۳۳۳............................................................شهرستان رودان 
۹۹۹۹۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۰۲۷۱۷۵۸۱۷۵۸۱۷۵۸۱۷۵۸۰۰۰۰۳۳۳۳......................................................................) رودان(دهبارز

۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸....................................................آبادشهرستان حاجي
۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۱۴۲۸۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸...............................................................................آبادحاجي

۰۰۰۰۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................انپارسيشهرستان 
۰۰۰۰۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................پارسيان 

)رأس(1388: هاي استان همدان از كشتارگاههريك تعداد انواع دام كشتار شده در - 52

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۱۲۴۹۳۰۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۱۲۷۳۹۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۳۳۳۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۱۷۱۷۱۷۱۷۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................شهرستان تويسركان 
۱۷۵۱۸۱۷۵۱۸۱۷۵۱۸۱۷۵۱۸۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۳۲۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................تويسركان 

۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان مالير 
۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۲۶۸۱۰۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۱۱۱۳۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................مالير 

۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۷۵۸۷۷۵۸۷۷۵۸۷۷۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان نهاوند 
۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۸۹۲۷۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵۷۵۸۷۷۵۸۷۷۵۸۷۷۵۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................نهاوند 

۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۹۳۹۳۹۳۹۳۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان همدان 
۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۲۲۹۶۹۳۹۳۹۳۹۳۸۴۲۸۴۲۸۴۲۸۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................فامنين 

۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰................................................كبودرآهنگشهرستان 
۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۴۲۶۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۲۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................كبودرآهنگ

۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................آبادشهرستان اسد
۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۴۸۰۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آباداسد

۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................بهارشهرستان 
۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۵۹۱۲۱۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۰۳۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۱۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آبادصالح

۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................رزنشهرستان 
۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................قروه درجزين

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138889–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)رأس(1388:  يزدهاي استان از كشتارگاههريكتعداد انواع دام كشتار شده در - 53

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۱۳۷۵۹۰۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۸۷۷۱۰۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۰۰۰۰۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷۸۰۰۷......................................................كل استان 

۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۰۰۰۰۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴.......................................................... اردكان شهرستان

۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۰۲۳۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۵۷۷۷۷۴۰۷۴۰۷۴۰۷۴۰۰۰۰۰۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴.....................................................................................اردكان 

۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۰۰۰۰۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸..............................................................بافق شهرستان 

۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۳۴۱۹۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۵۹۵۵۹۵۵۹۵۵۹۵۰۰۰۰۴۶۸۴۶۸۴۶۸۴۶۸.........................................................................................بافق 

۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۰۰۰۰۳۰۹۳۳۰۹۳۳۰۹۳۳۰۹۳............................................................ مهريزشهرستان

۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۳۸۱۱۶۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۲۴۴۲۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۰۰۰۰۳۰۹۳۳۰۹۳۳۰۹۳۳۰۹۳.......................................................................................مهريز 

۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۰۰۰۰۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱..............................................................شهرستان ميبد 

۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۸۸۵۶۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۶۰۸۷۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۱۱۲۴۰۰۰۰۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱۱۸۴۱........................................................................................ميبد 

۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۰۰۰۰۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲............................................................شهرستان ابركوه 

۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۳۷۷۶۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۲۱۲۸۷۳۹۷۳۹۷۳۹۷۳۹۰۰۰۰۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲......................................................................................ابركوه 

۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۰۰۰۰۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹..........................................................صدوقشهرستان 

۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۷۳۱۱۱۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۴۲۲۸۴۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۱۳۴۲۰۰۰۰۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹......................................................................................اشكذر

۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۳۷۸۶۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۲۰۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۰۰۰۰۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶.............................................................خاتم شهرستان

۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۱۹۷۹۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۰۰۰۰۴۰۴۰۴۰۴۰...................................................................................مروست 

۱۸۰۷۱۸۰۷۱۸۰۷۱۸۰۷۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹۱۶۹۹۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶.......................................................................................هرات

۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۰۰۰۰۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴............................................................طبس شهرستان

۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۰۰۰۰۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴......................................................................................طبس 

 

 ايران
آمار

كز 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 90

)كيلوگرم(1388: هاي استان آذربايجان شرقي از كشتارگاههريك انواع دام كشتار شده در زن الشه و- 54

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۴۶۸۵۳۷۷۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۲۹۷۶۲۲۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۵۶۵۰۱۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۳۲۴۲۸۴۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸۱۸۸۲۸........................................................كل استان 

۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۰۰۰۰...................................................................شهرستان اهر 
۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۱۰۱۶۱۸۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۱۰۹۱۰۵۵۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۸۹۸۰۰۰۰۰۰.............................................................................................اهر 

۱۴۴۵۲۴۶۱۴۴۵۲۴۶۱۴۴۵۲۴۶۱۴۴۵۲۴۶۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۶۰۹۴۵۹۴۶۰۹۴۵۹۴۶۰۹۴۵۹۴۶۰۹۴۵۹۴۵۲۱۱۵۰۵۲۱۱۵۰۵۲۱۱۵۰۵۲۱۱۵۰۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵۱۲۹۵...............................................................شهرستان تبريز 
۱۴۷۷۴۵۱۴۷۷۴۵۱۴۷۷۴۵۱۴۷۷۴۵۰۰۰۰۴۵۰۸۱۰۴۵۰۸۱۰۴۵۰۸۱۰۴۵۰۸۱۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵................................................................................خسروشهر 

۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۸۵۱۹۰۰۰۰۱۴۱۳۰۴۱۴۱۳۰۴۱۴۱۳۰۴۱۴۱۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................باسمنج 
۱۱۸۲۳۸۷۱۱۸۲۳۸۷۱۱۸۲۳۸۷۱۱۸۲۳۸۷۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۱۲۳۸۹۱۵۰۳۵۱۲۰۵۰۳۵۱۲۰۵۰۳۵۱۲۰۵۰۳۵۱۲۰۴۸۲۸۹۰۴۸۲۸۹۰۴۸۲۸۹۰۴۸۲۸۹۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰..........................................................................................تبريز 

۱۰۶۵۹۵۱۰۶۵۹۵۱۰۶۵۹۵۱۰۶۵۹۵۰۰۰۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳۶۰۴۶۷۳۶۰۳۷۹۰۰۳۷۹۰۰۳۷۹۰۰۳۷۹۰۰۰۰۰۰.....................................................................................سردرود 
۱۳۰۰۵۰۱۳۰۰۵۰۱۳۰۰۵۰۱۳۰۰۵۰۳۷۸۵۳۷۸۵۳۷۸۵۳۷۸۵۵۲۲۷۱۹۵۲۲۷۱۹۵۲۲۷۱۹۵۲۲۷۱۹۳۶۵۵۰۳۶۵۵۰۳۶۵۵۰۳۶۵۵۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان سراب 

۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۹۳۲۵۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۸۳۰۶۴۸۳۰۶۴۸۳۰۶۴۸۳۰۶۴۲۸۰۰۲۸۰۰۲۸۰۰۲۸۰۰۰۰۰۰.......................................................................................مهربان 
۱۲۰۷۲۵۱۲۰۷۲۵۱۲۰۷۲۵۱۲۰۷۲۵۳۶۲۳۳۶۲۳۳۶۲۳۳۶۲۳۴۳۹۶۵۵۴۳۹۶۵۵۴۳۹۶۵۵۴۳۹۶۵۵۳۳۷۵۰۳۳۷۵۰۳۳۷۵۰۳۳۷۵۰۰۰۰۰.........................................................................................سراب 

۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۰۰۰۰..............................................................شهرستان مراغه 
۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۵۶۳۲۷۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۹۴۴۲۰۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۵۱۳۵۹۴۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۸۶۹۸۸۰۰۰۰.........................................................................................مراغه 

۳۷۴۷۹۰۳۷۴۷۹۰۳۷۴۷۹۰۳۷۴۷۹۰۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷۱۱۸۶۷۶۵۰۲۳۶۶۵۰۲۳۶۶۵۰۲۳۶۶۵۰۲۳۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱................................................................شهرستان مرند 
۱۹۳۴۶۱۹۳۴۶۱۹۳۴۶۱۹۳۴۶۰۰۰۰۵۰۱۲۰۵۰۱۲۰۵۰۱۲۰۵۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................................زنوز 
۳۵۵۴۴۴۳۵۵۴۴۴۳۵۵۴۴۴۳۵۵۴۴۴۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۶۷۶۷۶۷۶۷۶۰۰۱۱۶۶۰۰۱۱۶۶۰۰۱۱۶۶۰۰۱۱۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۱۶۹۸۴۶۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱...........................................................................................مرند 

۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان ميانه 
۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۸۶۵۸۰۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۱۵۰۳۷۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۷۶۲۶۴۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۹۲۲۸۰۰۰۰۰..........................................................................................ميانه 

۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان هشترود 
۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۶۳۴۰۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۴۴۸۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۳۱۵۰۰۰۰۰.....................................................................................هشترود 

۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۲۴۵۹۹۰۲۴۵۹۹۰۲۴۵۹۹۰۲۴۵۹۹۰۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲................................................................شهرستان بناب 
۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۹۸۹۹۱۶۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۲۲۲۱۴۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۱۴۰۲۱۴۱۲۴۵۹۲۴۵۹۲۴۵۹۲۴۵۹۹۰۹۰۹۰۹۰۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲۱۶۴۸۲...........................................................................................بناب 

۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................آباد شهرستان بستان
۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۷۵۵۰۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۳۴۳۹۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۲۸۶۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آباد بستان

۲۳۲۸۲۰۲۳۲۸۲۰۲۳۲۸۲۰۲۳۲۸۲۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۱۹۸۰۰۳۹۰۹۶۰۳۹۰۹۶۰۳۹۰۹۶۰۳۹۰۹۶۰۳۰۸۸۰۳۰۸۸۰۳۰۸۸۰۳۰۸۸۰۰۰۰۰............................................................شهرستان شبستر 
۱۸۰۵۸۰۱۸۰۵۸۰۱۸۰۵۸۰۱۸۰۵۸۰۱۸۳۸۰۱۸۳۸۰۱۸۳۸۰۱۸۳۸۰۲۸۶۸۸۰۲۸۶۸۸۰۲۸۶۸۸۰۲۸۶۸۸۰۱۴۷۲۰۱۴۷۲۰۱۴۷۲۰۱۴۷۲۰۰۰۰۰......................................................................................شبستر 
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۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸۳۱۹۸۳۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۴۴۰۹۵۴۴۰۹۵۴۴۰۹۵۴۴۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................پلدشت

۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰..........................................................چايپارهشهرستان 
۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۶۸۴۰۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۳۴۱۶۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۶۴۷۲۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۲۲۴۰۰۰۰۰۰..........................................................................ضياءالدينقره

۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شوطشهرستان 
۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۵۳۴۴۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۲۱۹۶۶۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۱۴۹۴۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................شوط

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 92

)كيلوگرم(1388:  اردبيلهاي استان از كشتارگاههريكشتار شده در  دام ك انواعوزن الشه- 56

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۴۲۸۶۶۷۶۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۱۰۹۷۵۱۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۵۵۲۵۵۲۴۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۷۱۹۲۴۵۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۳۵۴۱۸۳۴۳۵۴۱۸۳۴۳۵۴۱۸۳۴۳۵۴۱۸۳۴۳۷۴۰۲۳۷۴۰۲۳۷۴۰۲۳۷۴۰۲۳۴۷۲۵۶۰۳۴۷۲۵۶۰۳۴۷۲۵۶۰۳۴۷۲۵۶۰۵۴۸۴۳۵۵۴۸۴۳۵۵۴۸۴۳۵۵۴۸۴۳۵۰۰۰۰............................................................. اردبيل شهرستان

۳۴۵۴۹۵۴۳۴۵۴۹۵۴۳۴۵۴۹۵۴۳۴۵۴۹۵۴۳۷۲۰۷۳۷۲۰۷۳۷۲۰۷۳۷۲۰۷۳۳۳۳۱۹۱۶۴۰۱۹۱۶۴۰۱۹۱۶۴۰۱۹۱۶۴۰۵۴۵۳۷۵۵۴۵۳۷۵۵۴۵۳۷۵۵۴۵۳۷۵۰۰۰۰.......................................................................................اردبيل 

۸۶۸۸۰۸۶۸۸۰۸۶۸۸۰۸۶۸۸۰۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰۲۸۰۹۲۰۳۰۶۰۳۰۶۰۳۰۶۰۳۰۶۰۰۰۰۰......................................................................................سرعين 

۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۰۰۰۰.........................................................سوار بيلهشهرستان 

۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۴۵۴۹۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۲۰۰۲۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۶۰۴۷۹۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۳۶۳۳۰۰۰۰۰....................................................................................سوار بيله

۵۴۱۷۳۵۴۱۷۳۵۴۱۷۳۵۴۱۷۳۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۵۲۱۳۷۰۵۲۱۳۷۰۵۲۱۳۷۰۵۲۱۳۷۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰............................................................خلخال شهرستان 

۴۷۲۵۱۴۷۲۵۱۴۷۲۵۱۴۷۲۵۱۵۸۹۵۵۸۹۵۵۸۹۵۵۸۹۵۵۰۳۱۰۰۵۰۳۱۰۰۵۰۳۱۰۰۵۰۳۱۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰.......................................................................................خلخال 

۵۳۳۸۵۳۳۸۵۳۳۸۵۳۳۸۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸۱۲۷۸۱۱۶۸۳۰۱۶۸۳۰۱۶۸۳۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................هشتجين

۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۵۸۴۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۴۱۴۱۴۱۴۴۰۴۰۴۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كلور

۴۶۴۸۵۶۴۶۴۸۵۶۴۶۴۸۵۶۴۶۴۸۵۶۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۶۱۷۷۸۴۶۱۷۷۸۴۶۱۷۷۸۴۶۱۷۷۸۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۰۰۰۰...................................................شهر  مشكينشهرستان

۴۲۴۰۱۱۴۲۴۰۱۱۴۲۴۰۱۱۴۲۴۰۱۱۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۲۳۲۸۴۴۱۹۷۰۴۴۱۹۷۰۴۴۱۹۷۰۴۴۱۹۷۰۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۸۴۱۸۰۰۰۰۰..............................................................................شهر مشكين

۴۰۸۴۵۴۰۸۴۵۴۰۸۴۵۴۰۸۴۵۰۰۰۰۱۹۸۰۸۱۹۸۰۸۱۹۸۰۸۱۹۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................الهرود

۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۰۰۰۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................. گرمي شهرستان

۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۰۰۰۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۴۶۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................گرمي 

۱۰۹۱۰۱۱۰۹۱۰۱۱۰۹۱۰۱۱۰۹۱۰۱۱۱۰۹۸۱۱۰۹۸۱۱۰۹۸۱۱۰۹۸۲۱۹۷۲۰۲۱۹۷۲۰۲۱۹۷۲۰۲۱۹۷۲۰۲۳۸۳۰۲۳۸۳۰۲۳۸۳۰۲۳۸۳۰۰۰۰۰........................................................آبادشهرستان پارس

۷۵۶۷۲۷۵۶۷۲۷۵۶۷۲۷۵۶۷۲۸۸۸۸۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۸۲۴۲۰۱۸۲۴۲۰۱۸۲۴۲۰۱۸۲۴۲۰۱۸۵۲۰۱۸۵۲۰۱۸۵۲۰۱۸۵۲۰۰۰۰۰...................................................................................آبادپارس

۳۳۴۲۹۳۳۴۲۹۳۳۴۲۹۳۳۴۲۹۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۲۹۹۶۳۷۳۰۰۳۷۳۰۰۳۷۳۰۰۳۷۳۰۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۵۳۱۰۰۰۰۰....................................................................................اصالندوز 

۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان كوثر 

۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۲۰۴۷۳۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۴۰۹۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۹۱۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................گيوي 

۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۲۹۳۰۲۹۳۰۲۹۳۰۲۹۳۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان نمين 

۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۵۰۳۶۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۱۵۸۷۸۲۲۹۳۰۲۹۳۰۲۹۳۰۲۹۳۰۰۰۰۰..........................................................................................نمين 

۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۰۰۰۰...................................................................شهرستان نير 

۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۱۵۵۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۷۷۱۰۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۲۳۳۴۰۰۰۰۰..............................................................................................نير 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138893–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان اصفهان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در انواع  وزن الشه-57

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۱۷۹۲۰۴۴۱۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۷۶۷۵۲۰۷۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۱۳۶۸۰۹۱۶۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴۴۰۲۹۱۹۴.......................................................كل استان 

۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۴۴۴۴۶۶۰۰۶۶۰۰۶۶۰۰۶۶۰۰۰۰۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰.........................................................شهرستان اردستان 

۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۵۶۵۹۵۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۱۵۰۶۰۴۶۶۰۰۴۶۶۰۰۴۶۶۰۰۴۶۶۰۰۰۰۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰۴۸۵۰۰....................................................................................اردستان 

۵۹۲۱۰۵۹۲۱۰۵۹۲۱۰۵۹۲۱۰۱۴۹۷۰۱۴۹۷۰۱۴۹۷۰۱۴۹۷۰۴۵۶۵۰۴۵۶۵۰۴۵۶۵۰۴۵۶۵۰۰۰۰۰۳۳۷۶۰۳۳۷۶۰۳۳۷۶۰۳۳۷۶۰...........................................................شهرستان اصفهان 

۶۳۳۸۶۳۳۸۶۳۳۸۶۳۳۸۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۱۹۷۱۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰.....................................................................................كوهپايه 

۴۵۹۰۹۴۵۹۰۹۴۵۹۰۹۴۵۹۰۹۱۰۴۰۴۱۰۴۰۴۱۰۴۰۴۱۰۴۰۴۳۹۶۰۰۳۹۶۰۰۳۹۶۰۰۳۹۶۰۰۰۰۰۰۳۱۹۲۰۳۱۹۲۰۳۱۹۲۰۳۱۹۲۰..........................................................................................ورزنه 

۶۹۶۳۶۹۶۳۶۹۶۳۶۹۶۳۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۲۵۹۵۵۸۵۰۵۸۵۰۵۸۵۰۵۸۵۰۰۰۰۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰۱۴۴۰...........................................................................................هرند 

۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۲۷۲۰۲۷۲۰۲۷۲۰۲۷۲۰۸۴۰۰۰۸۴۰۰۰۸۴۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰..........................................................شهرستان خوانسار 

۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۸۴۹۶۰۲۷۲۰۲۷۲۰۲۷۲۰۲۷۲۰۸۴۸۴۸۴۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰.....................................................................................خوانسار 

۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان سميرم 

۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۳۹۸۶۸۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۷۱۴۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................سميرم 

۱۲۴۴۶۰۱۲۴۴۶۰۱۲۴۴۶۰۱۲۴۴۶۰۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹۱۵۵۹۱۵۱۳۴۲۰۰۱۳۴۲۰۰۱۳۴۲۰۰۱۳۴۲۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰.............................................................شهرستان فريدن 

۴۶۵۴۰۴۶۵۴۰۴۶۵۴۰۴۶۵۴۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰۷۵۵۰۰۷۵۵۰۰۷۵۵۰۰۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................بوئين و مياندشت 

۷۷۹۲۰۷۷۹۲۰۷۷۹۲۰۷۷۹۲۰۳۰۹۵۳۰۹۵۳۰۹۵۳۰۹۵۵۸۷۰۰۵۸۷۰۰۵۸۷۰۰۵۸۷۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰..........................................................................................داران 

۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰...................................................شهر شهرستان فريدون

۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۰۱۹۵۱۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۲۲۹۲۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۱۸۳۵۵۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰..............................................................................ر شهفريدون

۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۰۰۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰............................................) شهرضا(شهرستان قمشه 

۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۶۲۰۹۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۱۰۷۳۱۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۳۴۸۱۵۰۰۰۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰۲۰۱۰۰.......................................................................................شهرضا 

۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان كاشان 

۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۵۸۰۲۳۶۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۷۷۴۰۷۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۷۳۹۵۵۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۰۰۰........................................................................................كاشان 

۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان گلپايگان 

۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۴۱۳۸۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۱۹۴۶۱۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۵۱۰۵۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................گلپايگان 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 94

)كيلوگرم()دنباله (1388: هاي استان اصفهان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در عانوا وزن الشه-57

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۶۷۴۰۸۵۶۷۴۰۸۵۶۷۴۰۸۵۶۷۴۰۸۵۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۱۶۴۴۰۶۲۱۶۴۴۰۶۲۱۶۴۴۰۶۲۱۶۴۴۰۶۲۰۰۰۰۱۴۵۹۹۱۴۵۹۹۱۴۵۹۹۱۴۵۹۹.............................................................شهرستان لنجان 

۳۲۹۳۶۰۳۲۹۳۶۰۳۲۹۳۶۰۳۲۹۳۶۰۴۱۷۴۵۴۱۷۴۵۴۱۷۴۵۴۱۷۴۵۲۶۲۸۶۶۲۶۲۸۶۶۲۶۲۸۶۶۲۶۲۸۶۶۰۰۰۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰...............................................................................ان باغ بهادر

۳۴۴۷۲۵۳۴۴۷۲۵۳۴۴۷۲۵۳۴۴۷۲۵۱۴۶۹۵۱۴۶۹۵۱۴۶۹۵۱۴۶۹۵۱۳۸۱۱۹۶۱۳۸۱۱۹۶۱۳۸۱۱۹۶۱۳۸۱۱۹۶۰۰۰۰۱۴۱۴۹۱۴۱۴۹۱۴۱۴۹۱۴۱۴۹..................................................................................شهر زرين

۱۴۵۹۶۷۱۴۵۹۶۷۱۴۵۹۶۷۱۴۵۹۶۷۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۶۱۱۹۸۱۱۴۴۳۰۱۱۴۴۳۰۱۱۴۴۳۰۱۱۴۴۳۰۰۰۰۰۱۸۰۶۹۵۱۸۰۶۹۵۱۸۰۶۹۵۱۸۰۶۹۵...............................................................شهرستان نائين 

۱۲۴۰۰۱۲۴۰۰۱۲۴۰۰۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰۹۳۱۰.........................................................................................انارك 

۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۳۵۶۷۱۱۱۹۸۱۱۱۹۸۱۱۱۹۸۱۱۱۹۸۱۰۸۸۰۱۰۸۸۰۱۰۸۸۰۱۰۸۸۰۰۰۰۰۳۸۴۰۵۳۸۴۰۵۳۸۴۰۵۳۸۴۰۵............................................................................................خور 

۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۱۰۳۵۵۰۱۰۳۵۵۰۱۰۳۵۵۰۱۰۳۵۵۰۰۰۰۰۱۳۲۹۸۰۱۳۲۹۸۰۱۳۲۹۸۰۱۳۲۹۸۰..........................................................................................نائين 

۱۶۵۹۵۰۶۱۶۵۹۵۰۶۱۶۵۹۵۰۶۱۶۵۹۵۰۶۱۰۴۶۶۹۹۱۰۴۶۶۹۹۱۰۴۶۶۹۹۱۰۴۶۶۹۹۲۴۴۸۳۷۲۴۴۸۳۷۲۴۴۸۳۷۲۴۴۸۳۷۵۵۵۵۰۰۰۰۳۶۱۹۲۵۰۳۶۱۹۲۵۰۳۶۱۹۲۵۰۳۶۱۹۲۵۰.........................................................آبادشهرستان نجف

۳۶۵۲۵۳۶۵۲۵۳۶۵۲۵۳۶۵۲۵۱۲۲۶۸۱۲۲۶۸۱۲۲۶۸۱۲۲۶۸۲۱۵۲۰۲۱۵۲۰۲۱۵۲۰۲۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................دهق 

۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۸۰۴۱۶۴۰۴۱۶۴۰۴۱۶۴۰۴۱۶۴۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰......................................................................................علويچه 

۱۶۱۲۱۸۱۱۶۱۲۱۸۱۱۶۱۲۱۸۱۱۶۱۲۱۸۱۱۰۳۰۲۵۱۱۰۳۰۲۵۱۱۰۳۰۲۵۱۱۰۳۰۲۵۱۲۳۸۵۲۱۵۲۳۸۵۲۱۵۲۳۸۵۲۱۵۲۳۸۵۲۱۵۰۰۰۰۳۶۱۸۸۵۰۳۶۱۸۸۵۰۳۶۱۸۸۵۰۳۶۱۸۸۵۰....................................................................................آبادنجف

۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵................................................................شهرستان نطنز 

۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۴۸۴۲۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۱۶۱۴۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۸۹۶۷۰۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵........................................................................................بادرود

۲۰۴۱۱۸۲۰۴۱۱۸۲۰۴۱۱۸۲۰۴۱۱۸۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۰۰۰۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰............................................................شهرستان مباركه 

۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۲۰۴۱۱۸۱۸۱۸۱۸۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۸۲۷۴۶۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۴۴۶۴۱۵۰۰۰۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰۳۳۰۵۰.......................................................................................باركه م

۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۰۰۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰................................................شهرستان تيران و كرون 

۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۱۲۹۹۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۱۳۶۲۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۴۷۶۵۰۰۰۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰۳۸۹۰۰.........................................................................................تيران 

۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۲۲۵۶۲۲۵۶۲۲۵۶۲۲۵۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان چادگان

۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۳۹۴۰۶۲۲۵۶۲۲۵۶۲۲۵۶۲۲۵۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................رزوه 

۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................دهاقان شهرستان 

۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۵۶۸۸۵۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۳۳۱۷۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۴۰۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دهاقان

۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۰۰۰۰۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵.............................................................ها  كشتارگاهساير

۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۱۳۳۳۱۲۹۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۵۳۸۶۶۸۹۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۶۵۶۳۸۲۵۰۰۰۰۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵۳۷۲۶۵.....................................................................ها ساير كشتارگاه
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138895–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: ايالمهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-58

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
و بچه شترشتر 

۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۳۷۱۲۶۵۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۱۱۱۵۵۴۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۹۴۹۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................ ايالمشهرستان

۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۲۲۷۳۷۴۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۱۱۸۷۵۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۴۷۲۶۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................كشتارگاه صنعتي ايالم

۸۷۱۵۸۷۱۵۸۷۱۵۸۷۱۵۴۷۵۷۸۴۷۵۷۸۴۷۵۷۸۴۷۵۷۸۱۰۲۶۶۰۱۰۲۶۶۰۱۰۲۶۶۰۱۰۲۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهردرهشهرستان 

۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۳۳۱۶۲۶۹۳۲۲۶۹۳۲۲۶۹۳۲۲۶۹۳۲۱۲۱۶۰۱۲۱۶۰۱۲۱۶۰۱۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................بدره 

۵۳۹۹۵۳۹۹۵۳۹۹۵۳۹۹۲۰۶۴۶۲۰۶۴۶۲۰۶۴۶۲۰۶۴۶۹۰۵۰۰۹۰۵۰۰۹۰۵۰۰۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................دره شهر

۲۲۷۸۵۲۲۷۸۵۲۲۷۸۵۲۲۷۸۵۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۱۳۰۶۲۰۱۳۰۶۲۰۱۳۰۶۲۰۱۳۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................دهلرانشهرستان 

۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۲۲۱۵۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۱۲۵۸۶۰۱۲۵۸۶۰۱۲۵۸۶۰۱۲۵۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................دهلران

۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۲۹۲۵۴۷۶۰۴۷۶۰۴۷۶۰۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................پهله 

۲۶۲۸۳۲۶۲۸۳۲۶۲۸۳۲۶۲۸۳۱۲۵۱۶۱۲۵۱۶۱۲۵۱۶۱۲۵۱۶۵۸۹۰۵۵۸۹۰۵۵۸۹۰۵۵۸۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................ شيروان و چرداولشهرستان

۱۵۳۸۴۱۵۳۸۴۱۵۳۸۴۱۵۳۸۴۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۱۳۵۰۵۵۱۳۵۵۵۱۳۵۵۵۱۳۵۵۵۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................سرابله

۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۱۱۶۶۱۱۱۶۶۱۱۱۶۶۱۱۱۶۶۳۷۷۰۳۷۷۰۳۷۷۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................لومار 

۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................. مهرانشهرستان

۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۲۳۱۵۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰۳۶۸۰۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۵۷۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................مهران 

۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان آبدانان 

۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۳۵۶۳۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۴۱۴۴۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................آبدانان 

۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان ايوان 

۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۶۶۵۹۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۱۳۲۵۴۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۷۸۲۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................ايوان 

۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شاهيملكشهرستان 

۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۶۳۶۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۳۸۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۱۳۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ارگواز

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 96

)كيلوگرم(1388:  بوشهرهاي استان از كشتارگاهيكهردام كشتار شده در انواع وزن الشه- 59

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۳۷۰۶۱۶۳۷۰۶۱۶۳۷۰۶۱۶۳۷۰۶۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۲۱۹۲۸۱۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۸۸۵۴۳۰۰۰۰۰۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵۱۵۲۱۵......................................................كل استان 

۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۰۰۰۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰...........................................................شهرستان بوشهر 

۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۱۲۱۸۶۰۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۹۸۲۹۵۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۶۰۰۸۶۰۰۰۰۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰۶۹۵۰.................................................................................چاهكوتاه

۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................دشتيشهرستان

۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۶۰۴۸۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۱۲۹۳۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................خورموج

۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰...........................................................شهرستان كنگان 

۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۵۷۷۸۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۱۷۷۲۴۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۵۱۸۰۰۰۰۰۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰............................................................................بندر كنگان 

۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۰۰۰۰۶۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵.............................................................شهرستان گناوه 

۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۲۷۰۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۲۲۳۴۴۰۰۰۰۰۶۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵۶۳۰۵..............................................................................بندر گناوه 

۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۶۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان ديلم 

۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۳۳۸۹۲۶۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................بندر ديلم 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138897–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان تهران از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه- 60

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۲۳۶۸۴۸۶۵۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۱۰۸۴۱۵۴۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۴۴۷۲۳۴۲۸۰۰۰۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰......................................................كل استان 

۵۰۲۲۳۶۵۰۲۲۳۶۵۰۲۲۳۶۵۰۲۲۳۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۵۱۱۱۵۰۵۱۱۱۵۰۵۱۱۱۵۰۵۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................اوند شهرستان دم

۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۹۷۵۶۲۴۷۵۰۰۲۴۷۵۰۰۲۴۷۵۰۰۲۴۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دماوند 

۱۸۹۹۲۴۱۸۹۹۲۴۱۸۹۹۲۴۱۸۹۹۲۴۰۰۰۰۲۶۳۶۵۰۲۶۳۶۵۰۲۶۳۶۵۰۲۶۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................رودهن 

۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................شهرستان شميرانات 

۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۲۹۶۳۶۰۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۱۴۱۴۵۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۲۱۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................لواسان 

۱۶۰۱۵۵۶۱۶۰۱۵۵۶۱۶۰۱۵۵۶۱۶۰۱۵۵۶۳۸۸۷۵۹۳۸۸۷۵۹۳۸۸۷۵۹۳۸۸۷۵۹۴۵۷۱۸۴۴۴۵۷۱۸۴۴۴۵۷۱۸۴۴۴۵۷۱۸۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان كرج 

۲۱۴۶۰۲۱۴۶۰۲۱۴۶۰۲۱۴۶۰۶۱۹۵۶۱۹۵۶۱۹۵۶۱۹۵۲۴۴۹۷۴۲۴۴۹۷۴۲۴۴۹۷۴۲۴۴۹۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................اشتهارد 

۱۵۸۰۱۵۸۰۱۵۸۰۱۵۸۰۰۹۶۰۹۶۰۹۶۰۹۶۳۸۲۵۶۴۳۸۲۵۶۴۳۸۲۵۶۴۳۸۲۵۶۴۴۳۲۶۸۷۰۴۳۲۶۸۷۰۴۳۲۶۸۷۰۴۳۲۶۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................كرج 

۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۰۰۰۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................شهرستان اسالمشهر 

۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۱۲۰۶۹۸۹۰۰۰۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۱۹۶۰۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................اسالمشهر 

۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان فيروزكوه 

۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۲۰۴۷۵۵۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۰۶۰۲۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۱۳۰۵۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................فيروزكوه 

۱۹۸۷۲۹۶۹۱۹۸۷۲۹۶۹۱۹۸۷۲۹۶۹۱۹۸۷۲۹۶۹۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۰۰۰۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰............................................................ها كشتارگاهساير

۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۷۲۹۶۹۷۲۹۶۹۷۲۹۶۹۷۲۹۶۹۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۶۶۰۸۹۲۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۳۷۳۳۰۳۸۷۰۰۰۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰۴۰۵۸۸۰....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 98

)كيلوگرم(1388: هاي استان چهارمحال و بختياري از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-61

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۱۳۶۹۶۷۰۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۱۵۲۸۲۸۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۱۶۷۶۷۶۶۰۰۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰۱۹۳۰۰.......................................................كل استان 

۳۹۲۱۶۵۳۹۲۱۶۵۳۹۲۱۶۵۳۹۲۱۶۵۱۷۵۵۶۱۷۵۵۶۱۷۵۵۶۱۷۵۵۶۳۷۶۳۶۵۳۷۶۳۶۵۳۷۶۳۶۵۳۷۶۳۶۵۰۰۰۰۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰۱۱۷۰۰........................................................... بروجنستانشهر

۵۶۳۲۵۵۶۳۲۵۵۶۳۲۵۵۶۳۲۵۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۶۵۲۱۵۶۵۲۱۵۶۵۲۱۵۶۵۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................بلداجي

۳۲۰۹۰۰۳۲۰۹۰۰۳۲۰۹۰۰۳۲۰۹۰۰۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۱۰۸۰۰۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۲۲۴۹۰۰۰۰۰۰۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰۱۱۵۵۰......................................................................................بروجن 

۱۱۷۴۵۱۱۷۴۵۱۱۷۴۵۱۱۷۴۵۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۱۱۰۴۳۴۰۵۰۳۴۰۵۰۳۴۰۵۰۳۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................فرادنبه

۳۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵۳۱۹۵۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۲۲۰۰۵۲۲۰۰۵۲۲۰۰۵۲۲۰۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰....................................................................................گندمان

۲۰۳۷۱۰۲۰۳۷۱۰۲۰۳۷۱۰۲۰۳۷۱۰۱۰۷۲۰۱۰۷۲۰۱۰۷۲۰۱۰۷۲۰۳۱۶۷۰۰۳۱۶۷۰۰۳۱۶۷۰۰۳۱۶۷۰۰۰۰۰۰۳۸۵۰۳۸۵۰۳۸۵۰۳۸۵۰.........................................................شهركرد شهرستان 

۹۰۱۰۰۹۰۱۰۰۹۰۱۰۰۹۰۱۰۰۲۳۴۵۲۳۴۵۲۳۴۵۲۳۴۵۱۲۲۷۰۰۱۲۲۷۰۰۱۲۲۷۰۰۱۲۲۷۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰۲۵۰۰.............................................................................................بن

۶۰۵۰۰۶۰۵۰۰۶۰۵۰۰۶۰۵۰۰۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۶۸۵۱۲۳۴۰۰۱۲۳۴۰۰۱۲۳۴۰۰۱۲۳۴۰۰۰۰۰۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰.......................................................................................سامان 

۵۳۱۱۰۵۳۱۱۰۵۳۱۱۰۵۳۱۱۰۶۶۹۰۶۶۹۰۶۶۹۰۶۶۹۰۷۰۶۰۰۷۰۶۰۰۷۰۶۰۰۷۰۶۰۰۰۰۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰...................................................................................شهر فرخ

۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۰۰۰۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰...........................................................فارسانشهرستان 

۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۶۰۵۲۲۷۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۵۸۴۵۴۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۸۷۱۲۵۰۰۰۰۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰۳۷۵۰.....................................................................................جونقان

۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................لردگانشهرستان 

۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۱۴۸۷۴۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۸۹۳۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................لردگان

۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان اردل

۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰۷۰۵۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۲۹۸۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................اردل

۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۰۰۰۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................كيار شهرستان 

۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۱۲۷۷۰۰۰۰۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۸۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ناغان 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



138899–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  جنوبيهاي استان خراسان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در انواع وزن الشه-62

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۴۲۵۶۵۱۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۲۴۰۹۴۴۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۷۸۵۲۵۰۰۰۰۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰۲۴۷۰۲۰......................................................ل استان ك

۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۰۰۰۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰.........................................................شهرستان بيرجند 

۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۲۴۳۰۱۸۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۱۴۵۷۷۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۳۵۱۷۵۰۰۰۰۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰۱۹۵۳۶۰....................................................................................بيرجند 

۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................درميانشهرستان 

۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................اسديه

۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان سربيشه

۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶۵۳۸۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۳۷۲۶۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۱۶۳۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................سربيشه

۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان قائنات 

۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۴۹۰۳۳۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۱۳۲۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................قائن 

۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۰۰۰۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰........................................................شهرستان نهبندان 

۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۱۳۷۲۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۲۲۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۲۱۹۹۰۰۰۰۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰۲۲۶۵۰...................................................................................نهبندان 

۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰..........................................................سرايانشهرستان 

۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۲۵۵۸۸۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۱۵۹۶۳۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۴۵۱۱۶۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰.....................................................................................سرايان

۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۸۶۳۱۱۱۹۲۴۵۱۹۲۴۵۱۹۲۴۵۱۹۲۴۵۷۸۸۲۵۷۸۸۲۵۷۸۸۲۵۷۸۸۲۵۰۰۰۰۲۰۹۲۰۲۰۹۲۰۲۰۹۲۰۲۰۹۲۰.........................................................شهرستان فردوس 

۴۲۰۱۳۴۲۰۱۳۴۲۰۱۳۴۲۰۱۳۴۷۱۹۴۷۱۹۴۷۱۹۴۷۱۹۳۱۸۸۵۳۱۸۸۵۳۱۸۸۵۳۱۸۸۵۰۰۰۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰۶۸۰...................................................................................اسالميه 

۴۴۲۹۸۴۴۲۹۸۴۴۲۹۸۴۴۲۹۸۱۴۵۲۶۱۴۵۲۶۱۴۵۲۶۱۴۵۲۶۴۶۹۴۰۴۶۹۴۰۴۶۹۴۰۴۶۹۴۰۰۰۰۰۲۰۲۴۰۲۰۲۴۰۲۰۲۴۰۲۰۲۴۰....................................................................................فردوس 

۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۰۰۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰..........................................................شهرستان بشرويه 

۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۴۵۵۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۶۳۳۱۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۱۳۷۹۱۵۰۰۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰۷۹۰۰....................................................................................بشرويه 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 100

)كيلوگرم(1388:  رضويهاي استان خراسانكشتارگاه از هريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-63

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۲۰۵۹۱۶۸۶۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۴۰۰۲۵۷۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۱۹۱۹۸۳۰۴۰۰۰۰۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹۲۰۵۱۸۵۹......................................................كل استان 

۱۰۹۴۰۶۱۰۹۴۰۶۱۰۹۴۰۶۱۰۹۴۰۶۱۷۳۲۶۱۷۳۲۶۱۷۳۲۶۱۷۳۲۶۸۵۴۷۹۸۵۴۷۹۸۵۴۷۹۸۵۴۷۹۰۰۰۰۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵.............................................................شهرستان تايباد 

۸۴۷۳۲۸۴۷۳۲۸۴۷۳۲۸۴۷۳۲۱۴۱۶۰۱۴۱۶۰۱۴۱۶۰۱۴۱۶۰۵۹۳۶۹۵۹۳۶۹۵۹۳۶۹۵۹۳۶۹۰۰۰۰۸۵۵۸۵۵۸۵۵۸۵۵.......................................................................................تايباد 

۲۴۶۷۴۲۴۶۷۴۲۴۶۷۴۲۴۶۷۴۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۳۱۶۶۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۲۶۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................زباخر

۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۰۰۰۰۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵..............................................شهرستان تربت حيدريه 

۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۹۲۴۷۰۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۸۶۵۱۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۳۵۱۳۰۳۰۰۰۰۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵۷۱۸۵.........................................................................تربت حيدريه 

۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰.....................................................شهرستان تربت جام 

۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۸۴۳۱۴۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۱۷۰۷۵۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰................................................................................تربت جام 

۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۳۷۲۴۶۳۷۲۴۶۳۷۲۴۶۳۷۲۴۶۸۰۳۸۰۸۰۳۸۰۸۰۳۸۰۸۰۳۸۰۰۰۰۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰۱۱۳۰.............................................................شهرستان درگز 

۵۲۸۹۵۲۸۹۵۲۸۹۵۲۸۹۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۸۶۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آبادلطف

۶۶۱۷۵۶۶۱۷۵۶۶۱۷۵۶۶۱۷۵۳۴۱۴۶۳۴۱۴۶۳۴۱۴۶۳۴۱۴۶۷۴۱۶۵۷۴۱۶۵۷۴۱۶۵۷۴۱۶۵۰۰۰۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰۹۸۰........................................................................................درگز 

۳۶۹۲۳۶۹۲۳۶۹۲۳۶۹۲۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۲۱۱۴۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۵۲۴۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰..................................................................................نوخندان 

۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۰۰۰۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰..........................................................شهرستان سبزوار 

۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۵۱۲۳۲۵۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۲۳۵۶۱۶۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۱۰۰۹۶۷۰۰۰۰۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰۲۲۵۴۹۰.....................................................................................سبزوار 

۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۰۰۰۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰...........................................................شهرستان قوچان 

۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۵۱۵۹۰۶۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۱۷۲۲۸۹۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۷۲۲۰۸۲۰۰۰۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰.....................................................................................قوچان 

۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۰۰۰۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰..........................................................شهرستان كاشمر 

۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۴۳۵۸۵۸۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۸۹۹۱۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۲۶۹۳۲۰۰۰۰۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰۹۱۲۰.....................................................................................كاشمر

۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷۱۲۸۰۱۷۳۶۰۴۹۳۶۰۴۹۳۶۰۴۹۳۶۰۴۹۳۰۶۷۸۰۳۰۶۷۸۰۳۰۶۷۸۰۳۰۶۷۸۰۰۰۰۰۱۹۴۰۱۹۴۰۱۹۴۰۱۹۴۰............................................................شهرستان گناباد 

۱۹۶۳۷۱۹۶۳۷۱۹۶۳۷۱۹۶۳۷۵۵۱۸۵۵۱۸۵۵۱۸۵۵۱۸۲۰۶۳۰۲۰۶۳۰۲۰۶۳۰۲۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................بيدخت 

۲۴۸۹۶۲۴۸۹۶۲۴۸۹۶۲۴۸۹۶۱۵۹۲۱۱۵۹۲۱۱۵۹۲۱۱۵۹۲۱۳۲۵۱۰۳۲۵۱۰۳۲۵۱۰۳۲۵۱۰۰۰۰۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰۱۵۱۰.....................................................................................كاخك 

۸۳۴۸۴۸۳۴۸۴۸۳۴۸۴۸۳۴۸۴۱۴۶۱۰۱۴۶۱۰۱۴۶۱۰۱۴۶۱۰۲۵۳۶۴۰۲۵۳۶۴۰۲۵۳۶۴۰۲۵۳۶۴۰۰۰۰۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰.......................................................................................گناباد 

2

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388101–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم()دنباله (1388:  رضويهاي استان خراسان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در عانوا وزن الشه-63

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۰۰۰۰۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵.............................................................شهرستان مشهد 
۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۱۳۰۲۱۰۹۴۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۳۹۹۶۴۷۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۱۴۵۴۱۶۶۶۰۰۰۰۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵۱۶۴۱۷۹۵........................................................................................مشهد 

۱۰۷۶۹۴۳۱۰۷۶۹۴۳۱۰۷۶۹۴۳۱۰۷۶۹۴۳۱۳۷۹۸۰۱۳۷۹۸۰۱۳۷۹۸۰۱۳۷۹۸۰۱۰۲۱۹۲۰۱۰۲۱۹۲۰۱۰۲۱۹۲۰۱۰۲۱۹۲۰۰۰۰۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰...........................................................شهرستان نيشابور 
۳۹۹۶۳۳۹۹۶۳۳۹۹۶۳۳۹۹۶۳۳۴۳۴۳۴۳۴۶۶۶۶۵۸۳۸۰۵۸۳۸۰۵۸۳۸۰۵۸۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................درود 

۱۰۳۶۹۸۰۱۰۳۶۹۸۰۱۰۳۶۹۸۰۱۰۳۶۹۸۰۱۳۷۶۳۴۱۳۷۶۳۴۱۳۷۶۳۴۱۳۷۶۳۴۹۶۳۵۴۰۹۶۳۵۴۰۹۶۳۵۴۰۹۶۳۵۴۰۰۰۰۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰۳۳۶۹۰......................................................................................نيشابور 

۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۴۱۲۲۴۱۲۲۴۱۲۲۴۱۲۲۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان چناران 
۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۱۴۲۴۸۰۴۱۲۲۴۱۲۲۴۱۲۲۴۱۲۲۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۱۴۶۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................چناران 

۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۰۰۰۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰..............................................................شهرستان خواف 
۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۲۹۲۱۵۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۴۸۳۶۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۵۸۰۹۳۰۰۰۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰.........................................................................................خواف 

۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۸۴۷۰۸۴۷۰۸۴۷۰۸۴۷۰۴۵۴۷۰۴۵۴۷۰۴۵۴۷۰۴۵۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان سرخس 
۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۷۳۷۶۱۸۴۷۰۸۴۷۰۸۴۷۰۸۴۷۰۴۵۴۴۵۴۴۵۴۴۵۴۷۰۷۰۷۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................سرخس 

۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۰۰۰۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰............................................................شهرستان فريمان 
۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۹۷۹۶۶۳۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۲۰۴۰۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۱۷۴۸۱۹۰۰۰۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰۳۸۱۰......................................................................................فريمان 

۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۰۰۰۰۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹........................................................شهرستان برداسكن 
۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۵۰۰۷۹۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۷۸۳۵۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۵۳۴۶۷۰۰۰۰۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹۹۲۵۱۹...................................................................................برداسكن 

۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۴۵۵۲۴۵۵۲۴۵۵۲۴۵۵۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان رشتخوار
۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۶۷۶۰۲۴۵۵۲۴۵۵۲۴۵۵۲۴۵۵۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................رشتخوار

۹۹۹۹۷۳۳۷۳۳۷۳۳۷۳۳۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۷۶۸۰۷۶۸۰۷۶۸۰۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان كالت
۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۹۷۳۳۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۷۶۸۰۷۶۸۰۷۶۸۰۷۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كالت

۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۰۰۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰........................................................آبادخليلشهرستان 
۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۲۷۹۶۰۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۱۵۱۳۴۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۲۴۹۲۰۰۰۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰...................................................................................آبادخليل

۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۰۰۰۰۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۰۰۰۰۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵.........................................................مه والت شهرستان 
۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۵۹۵۹۲۰۰۰۰۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۷۵۹۵۷۰۰۰۰۴۸۵۴۸۵۴۸۵۴۸۵....................................................................................آباد فيض

۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۹۸۸۲۹۸۸۲۹۸۸۲۹۸۸۲۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان بجستان
۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۲۳۴۵۴۹۸۸۲۹۸۸۲۹۸۸۲۹۸۸۲۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۲۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................بجستان

۱۶۳۰۲۶۶۱۶۳۰۲۶۶۱۶۳۰۲۶۶۱۶۳۰۲۶۶۸۲۵۳۳۸۲۵۳۳۸۲۵۳۳۸۲۵۳۳۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰............................................................شهرستان بينالود
۹۴۳۲۶۳۹۴۳۲۶۳۹۴۳۲۶۳۹۴۳۲۶۳۴۸۳۴۴۴۸۳۴۴۴۸۳۴۴۴۸۳۴۴۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۱۵۷۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰.......................................................................................شانديز
۶۸۷۰۰۳۶۸۷۰۰۳۶۸۷۰۰۳۶۸۷۰۰۳۳۴۱۸۹۳۴۱۸۹۳۴۱۸۹۳۴۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................طرقبه 

۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۰۰۰۰۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................ها ساير كشتارگاه
۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۵۵۵۰۰۳۰۰۰۰۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۳۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 102

)كيلوگرم(1388:  شماليستان خراسانهاي ا از كشتارگاههريكشده در  دام كشتار انواع وزن الشه-64

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۶۷۴۶۴۴۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۳۰۹۸۷۷۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۱۸۷۲۲۳۵۰۰۰۰۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵۱۱۶۲۵........................................................كل استان 

۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۰۰۰۰۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰..........................................................شهرستان اسفراين 

۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۴۵۶۸۰۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۲۵۶۶۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۲۵۴۴۲۰۰۰۰۰۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰۴۹۵۰.....................................................................................اسفراين 

۲۹۰۷۲۹۰۷۲۹۰۷۲۹۰۷۳۸۳۸۳۸۳۸۱۶۴۸۷۵۱۶۴۸۷۵۱۶۴۸۷۵۱۶۴۸۷۵۷۰۴۲۰۰۷۰۴۲۰۰۷۰۴۲۰۰۷۰۴۲۰۰۰۰۰۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰۲۹۷۰...........................................................بجنوردشهرستان 

۲۸۷۹۶۶۲۸۷۹۶۶۲۸۷۹۶۶۲۸۷۹۶۶۱۶۴۵۴۵۱۶۴۵۴۵۱۶۴۵۴۵۱۶۴۵۴۵۶۹۰۳۷۰۶۹۰۳۷۰۶۹۰۳۷۰۶۹۰۳۷۰۰۰۰۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰......................................................................................بجنورد 

۲۷۷۲۲۷۷۲۲۷۷۲۲۷۷۲۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۱۳۸۳۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰..............................................................................................راز

۲۲۱۲۵۲۲۱۲۵۲۲۱۲۵۲۲۱۲۵۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۸۶۶۰۱۴۵۳۵۰۱۴۵۳۵۰۱۴۵۳۵۰۱۴۵۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان جاجرم 

۱۲۶۷۵۱۲۶۷۵۱۲۶۷۵۱۲۶۷۵۵۲۱۰۵۲۱۰۵۲۱۰۵۲۱۰۷۲۰۰۰۷۲۰۰۰۷۲۰۰۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................گرمه و جاجرم 

۹۴۵۰۹۴۵۰۹۴۵۰۹۴۵۰۳۴۵۰۳۴۵۰۳۴۵۰۳۴۵۰۷۳۳۵۰۷۳۳۵۰۷۳۳۵۰۷۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................گرمه 

۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۰۰۰۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰...........................................................شهرستان شيروان 

۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۲۳۷۰۶۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۱۰۶۲۰۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۵۴۲۲۵۰۰۰۰۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰۳۵۲۰......................................................................................شيروان 

۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان فاروج

۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۳۱۵۹۰۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۵۹۶۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................فاروج 

۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱۴۷۴۵۱۵۹۸۰۵۹۸۰۵۹۸۰۵۹۸۰۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵..............................................شهرستان مانه و سملقان 

۳۸۰۴۶۳۸۰۴۶۳۸۰۴۶۳۸۰۴۶۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴۵۵۰۴۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۲۰۹۹۱۵۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵......................................................................................آشخانه

۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۹۴۰۵۴۷۶۴۷۶۴۷۶۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................بهكده رضوي

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388103–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: خوزستانهاي استان اه از كشتارگهريكدام كشتار شده در انواع وزن الشه- 65

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۴۴۹۷۷۸۲۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۱۶۰۲۷۶۰۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۱۰۶۱۲۴۱۶۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۱۹۷۸۰۸۹۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸۵۰۳۷۸........................................................كل استان 

۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰..............................................................شهرستان آبادان 

۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۳۰۳۰۵۰۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۱۳۰۱۳۷۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۸۳۶۵۹۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۲۸۷۱۸۰۱۴۱۴۱۴۱۴۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰.........................................................................................آبادان 

۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۴۹۱۲۴۹۱۲۴۹۱۲۴۹۱۲۰۰۰۰.......................................................شهرستان انديمشك 

۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۴۹۶۷۴۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۳۸۳۲۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۱۷۲۳۷۰۴۹۱۲۴۹۱۲۴۹۱۲۴۹۱۲۰۰۰۰..................................................................................انديمشك 

۲۲۷۸۷۷۳۲۲۷۸۷۷۳۲۲۷۸۷۷۳۲۲۷۸۷۷۳۴۳۴۷۶۲۴۳۴۷۶۲۴۳۴۷۶۲۴۳۴۷۶۲۲۷۱۴۴۷۲۲۷۱۴۴۷۲۲۷۱۴۴۷۲۲۷۱۴۴۷۲۶۹۶۸۳۵۶۹۶۸۳۵۶۹۶۸۳۵۶۹۶۸۳۵۰۰۰۰................................................................شهرستان اهواز 

۲۲۱۴۷۱۲۲۲۱۴۷۱۲۲۲۱۴۷۱۲۲۲۱۴۷۱۲۴۳۳۱۸۸۴۳۳۱۸۸۴۳۳۱۸۸۴۳۳۱۸۸۲۵۶۹۶۶۵۲۵۶۹۶۶۵۲۵۶۹۶۶۵۲۵۶۹۶۶۵۶۳۸۰۳۵۶۳۸۰۳۵۶۳۸۰۳۵۶۳۸۰۳۵۰۰۰۰...........................................................................................اهواز

۱۰۷۷۸۱۰۷۷۸۱۰۷۷۸۱۰۷۷۸۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷۴۱۵۷۴۹۳۰۰۰۹۳۰۰۰۹۳۰۰۰۹۳۰۰۰۴۵۴۸۰۴۵۴۸۰۴۵۴۸۰۴۵۴۸۰۰۰۰۰.....................................................................................حميديه 

۵۳۲۸۳۵۳۲۸۳۵۳۲۸۳۵۳۲۸۳۰۰۰۰۵۱۸۰۷۵۱۸۰۷۵۱۸۰۷۵۱۸۰۷۱۳۳۲۰۱۳۳۲۰۱۳۳۲۰۱۳۳۲۰۰۰۰۰......................................................................................مالثاني

۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۰۰۰۰.................................................................يذه شهرستان ا

۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۰۶۲۹۶۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۴۷۷۲۷۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۱۰۷۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۱۸۲۵۰۰۰۰..............................................................................................ايذه

۲۷۲۳۱۰۲۷۲۳۱۰۲۷۲۳۱۰۲۷۲۳۱۰۷۹۲۴۲۷۹۲۴۲۷۹۲۴۲۷۹۲۴۲۸۷۸۸۸۵۸۷۸۸۸۵۸۷۸۸۸۵۸۷۸۸۸۵۲۶۲۷۲۶۲۷۲۶۲۷۲۶۲۷۰۰۰۰.................................................شهرستان بندر ماهشهر 

۸۳۲۸۰۸۳۲۸۰۸۳۲۸۰۸۳۲۸۰۱۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱۱۴۲۲۱۶۹۴۶۰۱۶۹۴۶۰۱۶۹۴۶۰۱۶۹۴۶۰۲۶۲۷۲۶۲۷۲۶۲۷۲۶۲۷۰۰۰۰......................................................................خمينيبندر امام

۱۸۹۰۳۰۱۸۹۰۳۰۱۸۹۰۳۰۱۸۹۰۳۰۶۷۸۲۰۶۷۸۲۰۶۷۸۲۰۶۷۸۲۰۷۰۹۴۲۵۷۰۹۴۲۵۷۰۹۴۲۵۷۰۹۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................بندر ماهشهر 

۷۸۵۱۳۷۸۵۱۳۷۸۵۱۳۷۸۵۱۳۱۵۲۱۳۷۱۵۲۱۳۷۱۵۲۱۳۷۱۵۲۱۳۷۲۰۲۱۱۹۵۲۰۲۱۱۹۵۲۰۲۱۱۹۵۲۰۲۱۱۹۵۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان بهبهان 

۳۰۴۹۸۳۰۴۹۸۳۰۴۹۸۳۰۴۹۸۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۵۹۱۷۶۸۸۵۰۶۸۸۵۰۶۸۸۵۰۶۸۸۵۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰....................................................................................آغاجاري

۴۸۰۱۵۴۸۰۱۵۴۸۰۱۵۴۸۰۱۵۱۴۶۲۲۰۱۴۶۲۲۰۱۴۶۲۲۰۱۴۶۲۲۰۱۹۵۲۳۴۵۱۹۵۲۳۴۵۱۹۵۲۳۴۵۱۹۵۲۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................بهبهان 

۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان خرمشهر 

۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۸۹۶۳۱۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۳۳۸۹۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۴۲۲۸۸۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۹۲۹۴۰۰۰۰۰....................................................................................خرمشهر 

۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰.............................................................شهرستان دزفول 

۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۳۷۵۷۰۱۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۲۲۹۷۹۶۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۷۶۴۷۶۷۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۴۴۲۸۱۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰۳۳۶۲۰........................................................................................دزفول 

۱۲۱۷۶۱۲۱۷۶۱۲۱۷۶۱۲۱۷۶۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴۳۲۲۸۱۸۳۲۲۸۱۸۳۲۲۸۱۸۳۲۲۸۱۸۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۵۴۲۰۰۰۰۰...............................................ن شهرستان دشت آزادگا

۵۵۵۵۵۵۵۵۰۰۰۰۳۵۱۱۸۳۵۱۱۸۳۵۱۱۸۳۵۱۱۸۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۲۶۷۰۰۰۰۰........................................................................................بستان

۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۶۰۴۶۰۴۶۰۴۶۰۴۲۸۷۷۰۰۲۸۷۷۰۰۲۸۷۷۰۰۲۸۷۷۰۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۰۰۰۰..................................................................................سوسنگرد 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 104

)كيلوگرم()دنباله (1388: خوزستانهاي استان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در  انواعوزن الشه- 65

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
و بچه شترشتر 

۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵..........................................................رامهرمزشهرستان

۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۷۶۷۵۵۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۵۷۱۸۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۳۰۶۹۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵۱۶۰۵.....................................................................................رامهرمز

۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان شادگان

۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۸۷۹۳۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۸۹۰۴۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۲۰۸۶۳۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۰.....................................................................................شادگان

۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۲۸۹۵۳۵۲۸۹۵۳۵۲۸۹۵۳۵۲۸۹۵۰۰۰۰............................................................شهرستان شوشتر

۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۶۳۸۰۵۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۱۰۳۸۵۴۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۸۴۵۰۳۵۲۸۹۳۵۲۸۹۳۵۲۸۹۳۵۲۸۹۵۵۵۵۰۰۰۰......................................................................................شوشتر 

۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۰۰۰۰...............................................مسجدسليمانشهرستان

۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۱۶۶۷۰۲۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۵۳۱۵۷۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۲۹۳۱۵۲۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۷۱۰۰۰۰۰۰.........................................................................مسجدسليمان 

۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۰۰۰۰..............................................................شوششهرستان

۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۷۷۷۸۲۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۲۲۴۴۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۳۸۳۲۱۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۶۵۱۴۰۰۰۰۰........................................................................................شوش 

۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان باغ ملك

۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۲۶۶۹۰۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۳۲۳۴۵۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۵۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................باغ ملك

۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۰۰۰۰۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳.............................................................ديهاميشهرستان

۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۸۶۰۱۸۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۱۴۲۸۰۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۲۴۹۲۵۶۰۰۰۰۸۷۳۸۷۳۸۷۳۸۷۳........................................................................................اميديه 

۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان اللي

۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۰۸۸۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۱۱۷۶۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۳۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................اللي

۳۵۹۰۳۵۹۰۳۵۹۰۳۵۹۰۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان هنديجان

۳۵۹۰۳۵۹۰۳۵۹۰۳۵۹۰۲۹۵۲۹۵۲۹۵۲۹۵۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۹۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................هنديجان

۵۴۵۶۸۵۴۵۶۸۵۴۵۶۸۵۴۵۶۸۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................رامشيرشهرستان 

۵۴۵۶۵۴۵۶۵۴۵۶۵۴۵۶۸۸۸۸۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۳۶۴۶۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۱۹۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................رامشير

۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۰۰۰۰..............................................................گتوندشهرستان 

۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۹۶۲۰۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۵۲۹۸۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۱۷۰۵۵۰۰۰۰.........................................................................................گتوند

۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۹۶۹۶۹۶۹۶۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................انديكا شهرستان 

۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۹۶۹۶۹۶۹۶۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۱۳۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................خواجه قلعه

۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................هفتگل شهرستان 

۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۳۲۲۹۲۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۱۳۸۳۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۳۸۷۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................هفتگل 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388105–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  زنجانهاي استان از كشتارگاههريك كشتار شده در دامانواعوزن الشه- 66

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۵۱۵۷۲۶۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۹۶۶۴۷۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۴۹۸۲۲۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................كل استان 

۱۷۷۹۴۱۱۷۷۹۴۱۱۷۷۹۴۱۱۷۷۹۴۱۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۸۵۰۶۸۵۸۵۰۶۸۵۸۵۰۶۸۵۸۵۰۶۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................شهرستان ابهر 

۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۶۳۱۰۰۶۳۱۰۰۶۳۱۰۰۶۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................سلطانيه 

۱۷۶۸۶۱۷۶۸۶۱۷۶۸۶۱۷۶۸۶۱۱۱۱۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۶۷۳۲۵۵۵۸۳۷۵۵۵۸۳۷۵۵۵۸۳۷۵۵۵۸۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................................ابهر 

۷۵۷۵۷۵۷۵۰۰۰۰۱۲۰۳۸۵۱۲۰۳۸۵۱۲۰۳۸۵۱۲۰۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................صائين قلعه 

۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۰۰۰۰۱۰۸۸۲۵۱۰۸۸۲۵۱۰۸۸۲۵۱۰۸۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................هيدج 

۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۰۰۰۰۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................خدابنده شهرستان 

۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۳۹۵۳۰۰۰۰۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۳۶۴۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................قيدار

۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان زنجان 

۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۲۹۵۸۸۳۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۱۵۸۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۳۴۲۸۵۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زنجان 

۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان خرمدره 

۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۳۶۹۷۰۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۱۳۴۲۵۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۲۹۲۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................خرمدره

۹۷۹۹۷۹۹۷۹۹۷۹۶۰۶۰۶۰۶۰۴۵۸۳۶۴۵۸۳۶۴۵۸۳۶۴۵۸۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................نشانماهشهرستان 

۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۳۰۳۰۳۰۳۰۱۸۲۰۴۱۸۲۰۴۱۸۲۰۴۱۸۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................نشانماه

۴۵۶۴۵۶۴۵۶۴۵۶۳۰۳۰۳۰۳۰۲۷۶۳۲۲۷۶۳۲۲۷۶۳۲۲۷۶۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................دندي 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 106

)كيلوگرم(1388:  سمنانهاي استان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در انواعوزن الشه- 67

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
وميش وگا

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

������۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۱۵۲۷۶۵۰۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۴۲۴۰۹۷۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۱۸۲۹۹۹۰۰۰۰۰........................................................كل استان 

۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۰۰۰۰۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶............................................................ دامغان شهرستان

۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۱۲۰۸۵۷۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۵۵۷۱۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۲۴۷۹۵۹۰۰۰۰۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶۱۰۸۳۶.......................................................................................دامغان 

۴۱۱۱۴۳۴۱۱۱۴۳۴۱۱۱۴۳۴۱۱۱۴۳۷۲۵۷۱۷۲۵۷۱۷۲۵۷۱۷۲۵۷۱۶۴۶۰۶۳۶۴۶۰۶۳۶۴۶۰۶۳۶۴۶۰۶۳۰۰۰۰۱۵۷۷۷۲۱۵۷۷۷۲۱۵۷۷۷۲۱۵۷۷۷۲............................................................سمنان شهرستان 

۱۳۲۹۳۱۳۲۹۳۱۳۲۹۳۱۳۲۹۳۱۲۱۷۱۲۱۷۱۲۱۷۱۲۱۷۵۴۷۷۵۴۷۷۵۴۷۷۵۴۷۷۰۰۰۰۱۰۴۹۵۱۰۴۹۵۱۰۴۹۵۱۰۴۹۵........................................................................................سرخه 

۳۹۷۸۵۰۳۹۷۸۵۰۳۹۷۸۵۰۳۹۷۸۵۰۷۱۷۱۷۱۷۱۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۶۴۰۵۸۶۶۴۰۵۸۶۶۴۰۵۸۶۶۴۰۵۸۶۰۰۰۰۱۴۷۲۷۷۱۴۷۲۷۷۱۴۷۲۷۷۱۴۷۲۷۷.......................................................................................سمنان 

۵۱۴۲۷۸۵۱۴۲۷۸۵۱۴۲۷۸۵۱۴۲۷۸۲۰۴۹۳۸۲۰۴۹۳۸۲۰۴۹۳۸۲۰۴۹۳۸۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۰۰۰۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰...........................................................شاهرود شهرستان 

۴۵۱۰۱۴۵۱۰۱۴۵۱۰۱۴۵۱۰۱۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۲۲۲۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................بسطام 

۴۶۹۱۷۷۴۶۹۱۷۷۴۶۹۱۷۷۴۶۹۱۷۷۱۸۲۶۴۱۱۸۲۶۴۱۱۸۲۶۴۱۱۸۲۶۴۱۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۴۲۷۱۶۸۰۰۰۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰۴۳۶۲۰......................................................................................شاهرود 

۱۵۸۶۴۷۱۵۸۶۴۷۱۵۸۶۴۷۱۵۸۶۴۷۴۸۲۶۹۴۸۲۶۹۴۸۲۶۹۴۸۲۶۹۳۱۱۴۵۰۳۱۱۴۵۰۳۱۱۴۵۰۳۱۱۴۵۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰........................................................... گرمسار شهرستان

۴۳۶۵۷۴۳۶۵۷۴۳۶۵۷۴۳۶۵۷۱۵۱۷۱۱۵۱۷۱۱۵۱۷۱۱۵۱۷۱۱۰۱۳۰۰۱۰۱۳۰۰۱۰۱۳۰۰۱۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................ايوانكي 

۴۱۶۷۰۴۱۶۷۰۴۱۶۷۰۴۱۶۷۰۵۵۹۰۵۵۹۰۵۵۹۰۵۵۹۰۴۹۳۰۰۴۹۳۰۰۴۹۳۰۰۴۹۳۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰.........................................................................................ارادان 

۷۳۳۲۰۷۳۳۲۰۷۳۳۲۰۷۳۳۲۰۲۷۵۰۸۲۷۵۰۸۲۷۵۰۸۲۷۵۰۸۱۶۰۸۵۰۱۶۰۸۵۰۱۶۰۸۵۰۱۶۰۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................گرمسار 

۳۲۲۷۲۵۳۲۲۷۲۵۳۲۲۷۲۵۳۲۲۷۲۵۴۲۶۰۰۴۲۶۰۰۴۲۶۰۰۴۲۶۰۰۱۹۷۳۵۰۱۹۷۳۵۰۱۹۷۳۵۰۱۹۷۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شهرمهديشهرستان

۵۹۶۵۰۵۹۶۵۰۵۹۶۵۰۵۹۶۵۰۱۳۴۲۰۱۳۴۲۰۱۳۴۲۰۱۳۴۲۰۵۹۱۵۰۵۹۱۵۰۵۹۱۵۰۵۹۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................شهميرزاد

۲۶۳۰۷۵۲۶۳۰۷۵۲۶۳۰۷۵۲۶۳۰۷۵۲۹۱۸۰۲۹۱۸۰۲۹۱۸۰۲۹۱۸۰۱۳۸۲۰۰۱۳۸۲۰۰۱۳۸۲۰۰۱۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................شهرمهدي

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388107–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان سيستان و بلوچستان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه- 68

گاو و گوسالهز و بزغالهبگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۱۰۸۹۸۷۹۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۲۲۳۰۶۱۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۲۶۷۷۳۶۷۷۰۰۰۰۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲۳۶۲۸۲........................................................كل استان 

۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۰۰۰۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰..........................................................شهرستان ايرانشهر 

۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۲۹۶۸۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۱۵۱۴۰۰۰۰۰۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰۱۴۲۵۰....................................................................................ايرانشهر 

۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۵۴۷۵۵۴۷۵۵۴۷۵۵۴۷۵۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۰۰۰۰۷۲۳۷۷۲۳۷۷۲۳۷۷۲۳۷..........................................................شهرستان چاه بهار 

۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۳۲۳۱۵۴۷۵۵۴۷۵۵۴۷۵۵۴۷۵۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۶۹۳۲۲۸۰۰۰۰۷۲۳۷۷۲۳۷۷۲۳۷۷۲۳۷....................................................................................چاه بهار 

۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۰۰۰۰۴۷۳۰۴۷۳۰۴۷۳۰۴۷۳۰..............................................................شهرستان خاش 

۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۰۳۹۳۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۱۲۹۷۲۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۷۴۴۳۸۱۰۰۰۰۴۷۳۰۴۷۳۰۴۷۳۰۴۷۳۰.........................................................................................خاش 

۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۰۰۰۰۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................شهرستان زابل 

۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۶۷۷۰۴۱۰۰۰۰۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۵۷۶۳۴۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................محمدآباد

۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۰۰۰۰۱۱۸۵۱۱۸۵۱۱۸۵۱۱۸۵............................................................شهرستان سراوان 

۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۱۹۷۲۱۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۹۵۱۸۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۳۴۶۷۶۲۰۰۰۰۱۱۸۵۱۱۸۵۱۱۸۵۱۱۸۵.......................................................................................سراوان 

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰........................................................شهرنيكشهرستان 

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۳۲۷۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۳۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰...................................................................................شهرنيك

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................كناركشهرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۸۱۵۰۶۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................كنارك

۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................زهكشهرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۳۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................زهك

۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۰۰۰۰۸۶۸۰۸۶۸۰۸۶۸۰۸۶۸۰.............................................................هاساير كشتارگاه

۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۳۷۸۶۵۶۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۸۸۸۵۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۱۰۸۶۱۹۸۸۰۰۰۰۸۶۸۰۸۶۸۰۸۶۸۰۸۶۸۰.....................................................................هاساير كشتارگاه
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گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۴۲۵۳۹۲۹۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۳۷۲۶۴۴۲۱۱۲۸۸۰۰۵۱۱۲۸۸۰۰۵۱۱۲۸۸۰۰۵۱۱۲۸۸۰۰۵۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۱۱۷۲۰۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸۲۹۹۷۵۸.......................................................كل استان 

۶۱۱۷۱۶۱۱۷۱۶۱۱۷۱۶۱۱۷۱۱۸۰۶۳۳۱۸۰۶۳۳۱۸۰۶۳۳۱۸۰۶۳۳۳۲۶۷۴۰۳۲۶۷۴۰۳۲۶۷۴۰۳۲۶۷۴۰۰۰۰۰۶۹۴۵۰۶۹۴۵۰۶۹۴۵۰۶۹۴۵۰...............................................................شهرستان آباده 

۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۴۹۰۱۴۱۱۷۵۶۲۱۱۷۵۶۲۱۱۷۵۶۲۱۱۷۵۶۲۲۷۷۸۵۰۲۷۷۸۵۰۲۷۷۸۵۰۲۷۷۸۵۰۰۰۰۰۶۱۹۴۰۶۱۹۴۰۶۱۹۴۰۶۱۹۴۰..........................................................................................آباده 

۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۱۲۱۵۷۶۳۰۷۱۶۳۰۷۱۶۳۰۷۱۶۳۰۷۱۴۸۸۹۰۴۸۸۹۰۴۸۸۹۰۴۸۸۹۰۰۰۰۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰۷۵۱۰.........................................................................................صغاد 

۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵........................................................شهرستان استهبان 

۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۷۲۰۶۰۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۶۵۲۵۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۶۶۸۷۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵۲۱۱۵...................................................................................استهبان 

۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۰۰۰۰۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴...............................................................شهرستان اقليد 

۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۱۳۵۱۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۲۷۸۶۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۱۰۵۱۶۸۵۰۰۰۰۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴۴۷۸۲۴..........................................................................................اقليد 

۸۸۸۸۸۵۳۹۸۵۳۹۸۵۳۹۸۵۳۹۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۰۰۰۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰.............................................................شهرستان جهرم 

۸۸۵۳۹۸۸۵۳۹۸۸۵۳۹۸۸۵۳۹۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۲۶۱۱۰۵۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۳۸۳۲۵۰۰۰۰۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰۱۱۲۸۰........................................................................................جهرم 

۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۰۰۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰.............................................................شهرستان داراب 

۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۱۶۱۶۷۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۵۹۲۴۹۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۲۱۸۰۱۰۰۰۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰۶۱۰۰........................................................................................داراب 

۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان سپيدان 

۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۱۲۰۶۸۰۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۳۰۶۶۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۶۲۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................اردكان 

۳۰۲۳۷۹۳۰۲۳۷۹۳۰۲۳۷۹۳۰۲۳۷۹۱۸۲۱۳۱۱۸۲۱۳۱۱۸۲۱۳۱۱۸۲۱۳۱۴۲۸۹۴۰۴۲۸۹۴۰۴۲۸۹۴۰۴۲۸۹۴۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۰۰۰۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰.............................................................شهرستان شيراز 

۲۱۶۵۸۰۲۱۶۵۸۰۲۱۶۵۸۰۲۱۶۵۸۰۸۸۴۷۴۸۸۴۷۴۸۸۴۷۴۸۸۴۷۴۳۵۶۷۴۵۳۵۶۷۴۵۳۵۶۷۴۵۳۵۶۷۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زرقان 

۳۶۴۰۷۳۶۴۰۷۳۶۴۰۷۳۶۴۰۷۵۲۶۵۸۵۲۶۵۸۵۲۶۵۸۵۲۶۵۸۴۹۳۴۵۴۹۳۴۵۴۹۳۴۵۴۹۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كوار 

۴۹۳۹۲۴۹۳۹۲۴۹۳۹۲۴۹۳۹۲۴۰۹۹۹۴۰۹۹۹۴۰۹۹۹۴۰۹۹۹۲۲۸۵۰۲۲۸۵۰۲۲۸۵۰۲۲۸۵۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۵۰۰۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰.......................................................................................خرامه 

۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰.................................................................شهرستان فسا 

۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۵۴۱۶۵۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۲۱۰۰۳۳۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۳۱۹۶۶۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰۳۱۳۰............................................................................................فسا 

۷۸۶۱۰۷۸۶۱۰۷۸۶۱۰۷۸۶۱۰۷۸۷۹۵۷۸۷۹۵۷۸۷۹۵۷۸۷۹۵۲۶۸۰۰۲۶۸۰۰۲۶۸۰۰۲۶۸۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰.......................................................آبادشهرستان فيروز

۷۰۱۰۰۷۰۱۰۰۷۰۱۰۰۷۰۱۰۰۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۴۰۰۲۵۴۰۰۲۵۴۰۰۲۵۴۰۰۰۰۰۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰۱۲۲۵۰..................................................................................آبادفيروز

۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵۱۰۶۹۵۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ميمند 

۲۱۱۱۱۹۲۱۱۱۱۹۲۱۱۱۱۹۲۱۱۱۱۹۲۵۶۱۱۲۲۵۶۱۱۲۲۵۶۱۱۲۲۵۶۱۱۲۱۱۱۸۷۸۰۱۱۱۸۷۸۰۱۱۱۸۷۸۰۱۱۱۸۷۸۰۰۰۰۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰..........................................................شهرستان كازرون 

۱۵۵۹۳۶۱۵۵۹۳۶۱۵۵۹۳۶۱۵۵۹۳۶۱۹۲۷۴۰۱۹۲۷۴۰۱۹۲۷۴۰۱۹۲۷۴۰۱۰۴۴۰۰۰۱۰۴۴۰۰۰۱۰۴۴۰۰۰۱۰۴۴۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰۱۶۳۷۰.....................................................................................كازرون 

۵۵۱۸۳۵۵۱۸۳۵۵۱۸۳۵۵۱۸۳۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۶۳۳۷۲۷۴۷۸۰۷۴۷۸۰۷۴۷۸۰۷۴۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................قائميه 
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)لوگرمكي()دنباله (1388: هاي استان فارس از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-69

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۲۷۵۶۱۲۷۵۶۱۲۷۵۶۱۲۷۵۶۳۹۳۹۴۷۳۹۳۹۴۷۳۹۳۹۴۷۳۹۳۹۴۷۶۶۳۵۹۷۶۶۳۵۹۷۶۶۳۵۹۷۶۶۳۵۹۷۰۰۰۰۲۳۷۹۵۲۳۷۹۵۲۳۷۹۵۲۳۷۹۵.........................................................ستانشهرستان الر
۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵۳۰۷۱۷۳۰۷۱۷۳۰۷۱۷۳۰۷۱۷۳۶۰۸۰۳۶۰۸۰۳۶۰۸۰۳۶۰۸۰۰۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰۳۰۰۰.............................................................................................اوز 

۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۶۴۳۰۱۵۳۷۲۰۱۵۳۷۲۰۱۵۳۷۲۰۱۵۳۷۲۰۲۵۷۰۰۰۲۵۷۰۰۰۲۵۷۰۰۰۲۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................گراش
۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۴۴۲۱۲۰۹۵۱۰۲۰۹۵۱۰۲۰۹۵۱۰۲۰۹۵۱۰۳۷۰۵۱۷۳۷۰۵۱۷۳۷۰۵۱۷۳۷۰۵۱۷۰۰۰۰۲۰۷۹۵۲۰۷۹۵۲۰۷۹۵۲۰۷۹۵.............................................................................................الر

۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۱۳۹۷۵۱۳۹۷۵۱۳۹۷۵۱۳۹۷۵۱۱۱۱۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶.......................................................شهرستان مرودشت 
۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۴۰۷۷۱۶۱۳۹۷۵۱۱۳۹۷۵۱۱۳۹۷۵۱۱۳۹۷۵۱۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۳۹۴۷۰۶۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۱۰۸۰۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶۳۷۶۰۶..................................................................................مرودشت 

۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان ممسني 
۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۷۹۱۵۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۲۶۴۷۲۸۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۱۳۹۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................آبادنور

۷۵۵۰۴۷۵۵۰۴۷۵۵۰۴۷۵۵۰۴۱۰۱۹۱۱۱۰۱۹۱۱۱۰۱۹۱۱۱۰۱۹۱۱۱۳۶۱۲۴۱۳۶۱۲۴۱۳۶۱۲۴۱۳۶۱۲۴۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۲۲۲۵۲۲۲۲۵۲۲۲۲۵۲۲۲۲۵.............................................................ريز شهرستان ني
۶۸۶۳۵۶۸۶۳۵۶۸۶۳۵۶۸۶۳۵۹۰۹۳۹۹۰۹۳۹۹۰۹۳۹۹۰۹۳۹۱۳۵۵۲۴۱۳۵۵۲۴۱۳۵۵۲۴۱۳۵۵۲۴۰۰۰۰۲۲۰۷۵۲۲۰۷۵۲۲۰۷۵۲۲۰۷۵........................................................................................ريز ني

۶۸۶۹۶۸۶۹۶۸۶۹۶۸۶۹۱۰۹۷۲۱۰۹۷۲۱۰۹۷۲۱۰۹۷۲۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰.............................................................................آباده طشك 

۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۰۰۰۰۸۴۹۰۸۴۹۰۸۴۹۰۸۴۹۰.............................................................شهرستان بوانات 
۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۴۲۳۳۵۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۷۱۱۶۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۲۰۸۵۰۰۰۰۰۸۴۹۰۸۴۹۰۸۴۹۰۸۴۹۰.......................................................................................بوانات 

۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان ارسنجان 
۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۳۱۵۸۷۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۲۳۷۰۳۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................ارسنجان 

۱۱۷۰۵۳۱۱۷۰۵۳۱۱۷۰۵۳۱۱۷۰۵۳۳۵۸۷۸۳۵۸۷۸۳۵۸۷۸۳۵۸۷۸۵۳۳۷۵۵۳۳۷۵۵۳۳۷۵۵۳۳۷۵۰۰۰۰۱۰۰۲۵۱۰۰۲۵۱۰۰۲۵۱۰۰۲۵........................................................شهرستان خرم بيد 
۸۹۶۸۷۸۹۶۸۷۸۹۶۸۷۸۹۶۸۷۲۱۰۲۰۲۱۰۲۰۲۱۰۲۰۲۱۰۲۰۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۰۰۰۰۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵۷۱۲۵..................................................................................صفا شهر 

۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۲۷۳۶۶۱۱۱۱۴۸۵۸۴۸۵۸۴۸۵۸۴۸۵۸۱۱۹۰۰۱۱۹۰۰۱۱۹۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰۲۹۰۰.....................................................................................آبادقادر

۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵....................................................دشتزرينشهرستان 
۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۲۰۷۸۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۱۲۸۱۱۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵۱۸۱۵................................................................................آبادحاجي

۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰...................................................شهرستان قيروكارزين 
۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۲۳۲۸۳۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰............................................................................................قير 

۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۸۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۰۰۰۰۳۱۸۰۳۱۸۰۳۱۸۰۳۱۸۰.........................................................شهرستان فراشبند
۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۲۶۲۸۰۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۳۹۰۴۵۸۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۸۹۵۰۰۰۰۰۳۱۸۰۳۱۸۰۳۱۸۰۳۱۸۰....................................................................................فراشبند

۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................پاسارگادشهرستان
۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۴۵۳۶۵۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۳۷۵۶۱۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۲۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................شهرسعادت

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۰۰۰۰۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳...............................................................خنجشهرستان 
۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۲۲۶۲۴۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۹۷۲۱۰۰۰۰۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳۴۷۷۳..........................................................................................خنج

۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰......................................................سروستان شهرستان 
۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۲۹۴۷۰۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۳۲۵۶۵۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۱۶۷۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۵۲۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰۱۷۶۵۰.................................................................................سروستان 

۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۹۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷۴۹۶۷۴۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۰۰۰۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰............................................................ها ساير كشتارگاه
۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۲۲۴۱۸۱۹۱۲۳۹۶۷۴۱۲۳۹۶۷۴۱۲۳۹۶۷۴۱۲۳۹۶۷۴۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۵۷۰۰۶۸۰۰۰۰۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰....................................................................ها ساير كشتارگاه
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)كيلوگرم(1388: قزوينهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعوزن الشه-70

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۷۸۱۵۰۵۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۶۰۸۶۰۸۶۰۸۶۰۸۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۴۳۹۱۹۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كل استان 

۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۰۰۰۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................تاكستان شهرستان 

۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۲۳۴۷۲۰۰۰۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۴۷۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................تاكستان 

۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۲۰۵۵۲۰۵۵۲۰۵۵۲۰۵۵۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................آبيك شهرستان 

۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۱۹۹۹۳۶۲۰۵۵۲۰۵۵۲۰۵۵۲۰۵۵۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۴۵۷۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................آبيك 

۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................هاساير كشتارگاه

۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۵۵۸۰۹۷۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۱۳۹۵۵۳۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۳۴۶۱۶۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................هاساير كشتارگاه

)كيلوگرم(1388: قمهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعشهوزن ال-71

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۰۰۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰.......................................................كل استان 

۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۵۷۷۴۲۲۰۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۰۳۶۱۲۵۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۱۴۷۶۷۵۰۰۰۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰۱۳۴۷۰۰................................................................... قمشهرستان

۴۳۴۹۶۰۰۴۳۴۹۶۰۰۴۳۴۹۶۰۰۴۳۴۹۶۰۰۷۱۶۷۹۰۷۱۶۷۹۰۷۱۶۷۹۰۷۱۶۷۹۰۱۲۳۷۵۰۰۱۲۳۷۵۰۰۱۲۳۷۵۰۰۱۲۳۷۵۰۰۰۰۰۰۱۳۴۱۰۰۱۳۴۱۰۰۱۳۴۱۰۰۱۳۴۱۰۰..............................................................................................قم 

۱۴۲۴۶۲۰۱۴۲۴۶۲۰۱۴۲۴۶۲۰۱۴۲۴۶۲۰۳۱۹۳۳۵۳۱۹۳۳۵۳۱۹۳۳۵۳۱۹۳۳۵۲۳۹۲۵۰۲۳۹۲۵۰۲۳۹۲۵۰۲۳۹۲۵۰۰۰۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰۶۰۰.....................................................................................جعفريه

 

 ايران
آمار

كز 
مر
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گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۸۲۱۱۳۲۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۱۴۴۵۷۱۶۶۶۶۴۲۵۱۱۸۴۲۵۱۱۸۴۲۵۱۱۸۴۲۵۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان بانه 

۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۸۹۸۱۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۴۱۲۶۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۱۳۰۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................بانه 

۱۶۸۳۷۹۱۶۸۳۷۹۱۶۸۳۷۹۱۶۸۳۷۹۹۹۴۹۹۹۴۹۹۹۴۹۹۹۴۹۲۰۸۸۰۷۲۰۸۸۰۷۲۰۸۸۰۷۲۰۸۸۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان بيجار 
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۲۹۱۳۹۲۹۱۳۹۲۹۱۳۹۲۹۱۳۹۱۰۲۷۰۱۰۲۷۰۱۰۲۷۰۱۰۲۷۰۱۵۰۰۳۲۱۵۰۰۳۲۱۵۰۰۳۲۱۵۰۰۳۲۰۰۰۰۲۴۵۱۳۲۴۵۱۳۲۴۵۱۳۲۴۵۱۳..........................................................................................راور 

۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................ان عنبرآبادشهرست
۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۱۱۷۵۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۲۱۶۹۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................عنبرآباد

۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۰۰۰۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰........................................................بنانكوهشهرستان 
۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۹۳۱۱۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۱۶۸۹۲۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۴۳۰۷۸۰۰۰۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰۳۳۹۷۰...................................................................................بنان كوه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388113–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان كرمانشاه از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-74

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۱۵۴۳۵۴۶۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۳۶۷۴۶۷۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۶۷۹۰۳۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................آبادشهرستان اسالم

۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۷۴۸۹۵۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۳۲۰۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۲۰۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آباداسالم

۶۹۴۳۴۶۹۴۳۴۶۹۴۳۴۶۹۴۳۴۹۹۸۲۹۹۸۲۹۹۸۲۹۹۸۲۲۲۰۵۳۰۲۲۰۵۳۰۲۲۰۵۳۰۲۲۰۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................شهرستان پاوه 

۶۷۰۷۹۶۷۰۷۹۶۷۰۷۹۶۷۰۷۹۹۹۲۸۹۹۲۸۹۹۲۸۹۹۲۸۲۱۹۶۵۰۲۱۹۶۵۰۲۱۹۶۵۰۲۱۹۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................پاوه 

۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۲۳۵۵۵۴۵۴۵۴۵۴۸۸۰۸۸۰۸۸۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................نوسود

۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................شهرستان سرپل ذهاب 

۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۶۸۳۳۰۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۲۶۸۰۵۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۱۴۷۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................سرپل ذهاب 

۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۰۰۰۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان سنقر 

۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۸۰۰۶۶۰۰۰۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۴۶۶۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................سنقر 

۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۰۰۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان كنگاور 

۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۷۲۴۵۰۰۰۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۵۳۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................كنگاور 

۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................شهرستان گيالنغرب 

۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۶۷۷۷۳۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۳۱۱۱۶۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۱۶۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................................گيالنغرب 

۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرستان جوانرود 

۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۴۶۷۶۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۱۹۰۳۴۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۹۲۰۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................جوانرود 

۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۳۶۰۰۳۶۰۰۳۶۰۰۳۶۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان هرسين

۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۱۵۲۹۱۶۳۶۰۰۳۶۰۰۳۶۰۰۳۶۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۴۷۹۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................بيستون

۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................ثالث و باباجانيشهرستان 

۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۱۵۲۳۲۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آبادتازه

۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................داالهوشهرستان 

۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۱۸۶۹۹۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۵۳۷۴۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۸۷۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كرند غرب

۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................روانسرشهرستان 

۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۳۱۵۳۵۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۵۱۹۰۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۶۴۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................روانسر

۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................ها ساير كشتارگاه

۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۸۵۵۶۶۲۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۲۱۹۰۷۴۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 114

)كيلوگرم(1388: كهگيلويه و بويراحمدهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعن الشه وز-75

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۶۰۰۳۹۳۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۷۷۰۰۳۵۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۴۲۸۷۶۱۰۰۰۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰.....................................................كل استان 

۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰..................................................... بويراحمدشهرستان

۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۳۱۰۰۱۶۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۲۴۶۷۶۷۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۱۴۸۵۶۵۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰.....................................................................................ياسوج

۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۶۴۱۶۲۲۳۲۸۸۲۲۳۲۸۸۲۲۳۲۸۸۲۲۳۲۸۸۴۷۵۲۰۴۷۵۲۰۴۷۵۲۰۴۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................كهگيلويه شهرستان 

۳۹۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۲۸۱۰۶۲۸۱۰۶۲۸۱۰۶۲۸۱۰۶۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۱۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................)چرام (تل گردچرام

۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۲۲۵۰۳۱۹۵۱۸۲۱۹۵۱۸۲۱۹۵۱۸۲۱۹۵۱۸۲۲۷۹۲۰۲۷۹۲۰۲۷۹۲۰۲۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................دهدشت 

۲۳۸۲۸۶۲۳۸۲۸۶۲۳۸۲۸۶۲۳۸۲۸۶۲۷۶۵۸۸۲۷۶۵۸۸۲۷۶۵۸۸۲۷۶۵۸۸۱۶۶۶۰۰۱۶۶۶۰۰۱۶۶۶۰۰۱۶۶۶۰۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰.....................................................گچساران شهرستان 

۲۳۰۶۵۱۲۳۰۶۵۱۲۳۰۶۵۱۲۳۰۶۵۱۲۳۷۳۴۸۲۳۷۳۴۸۲۳۷۳۴۸۲۳۷۳۴۸۱۶۴۰۰۰۱۶۴۰۰۰۱۶۴۰۰۰۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰...............................................................................دوگنبدان 

۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۵۷۶۳۵۳۹۲۴۰۳۹۲۴۰۳۹۲۴۰۳۹۲۴۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................باشت 

۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................. دنا شهرستان

۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۲۴۰۵۵۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۹۲۵۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۴۷۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................سختسي

۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................بهمئيشهرستان

۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۶۲۰۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۴۱۳۶۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۱۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................كشتارگاه ليكك

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388115–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: گلستانهاي استان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعوزن الشه- 76

گاو و گوسالهبز و بزغالهبرهگوسفند و شرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۱۶۰۸۳۲۹۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۵۸۵۷۰۹۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۳۸۲۸۶۸۸۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۳۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰۱۰۵۸۲۰......................................................كل استان 

۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۵۶۸۰۵۶۸۰۵۶۸۰۵۶۸۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۰۰۰۰........................................................ بندر گزشهرستان
۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۴۱۴۷۵۵۶۸۰۵۶۸۰۵۶۸۰۵۶۸۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۱۴۲۲۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰۰۰۰۰...................................................................................بندر گز

۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۱۸۱۸۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۳۲۸۰۰۳۳۲۸۰۰۳۳۲۸۰۰۳۳۲۸۰۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰..........................................................تركمن شهرستان 
۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۰۰۰۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................تپه گميش

۱۷۳۴۰۱۷۳۴۰۱۷۳۴۰۱۷۳۴۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۰۱۷۵۰۳۰۱۷۵۰۳۰۱۷۵۰۳۰۱۷۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰۵۳۱۰۰............................................................................بندر تركمن 

۸۸۲۱۰۸۸۲۱۰۸۸۲۱۰۸۸۲۱۰۳۵۶۱۸۳۵۶۱۸۳۵۶۱۸۳۵۶۱۸۱۸۰۳۰۰۱۸۰۳۰۰۱۸۰۳۰۰۱۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................آبادعليشهرستان 
۶۵۰۵۲۶۵۰۵۲۶۵۰۵۲۶۵۰۵۲۲۴۹۴۸۲۴۹۴۸۲۴۹۴۸۲۴۹۴۸۱۳۵۶۰۰۱۳۵۶۰۰۱۳۵۶۰۰۱۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آبادعلي

۲۳۱۵۸۲۳۱۵۸۲۳۱۵۸۲۳۱۵۸۱۰۶۷۰۱۰۶۷۰۱۰۶۷۰۱۰۶۷۰۴۴۷۰۰۴۴۷۰۰۴۴۷۰۰۴۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آبادفاضل

۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۵۴۵۴۵۴۵۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................... كردكوي شهرستان
۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۱۴۹۰۴۵۴۵۴۵۴۵۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۱۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كردكوي 

۶۶۰۸۵۱۶۶۰۸۵۱۶۶۰۸۵۱۶۶۰۸۵۱۴۳۱۶۳۰۴۳۱۶۳۰۴۳۱۶۳۰۴۳۱۶۳۰۱۱۱۱۰۶۷۰۷۸۰۶۷۰۷۸۰۶۷۰۷۸۰۶۷۰۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................... گرگان شهرستان
۲۷۴۸۲۹۲۷۴۸۲۹۲۷۴۸۲۹۲۷۴۸۲۹۶۱۷۷۶۶۱۷۷۶۶۱۷۷۶۶۱۷۷۶۳۲۲۵۰۰۳۲۲۵۰۰۳۲۲۵۰۰۳۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................گرگان 
۳۸۶۰۲۲۳۸۶۰۲۲۳۸۶۰۲۲۳۸۶۰۲۲۳۶۹۸۵۴۳۶۹۸۵۴۳۶۹۸۵۴۳۶۹۸۵۴۷۴۴۵۷۸۷۴۴۵۷۸۷۴۴۵۷۸۷۴۴۵۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................جلين 

۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۰۰۰۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰................................................كاووس شهرستان گنبد
۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۵۹۰۵۸۵۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۷۶۶۷۲۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۱۶۹۴۷۳۰۰۰۰۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰۵۰۹۲۰...........................................................................كاووس گنبد

۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۹۰۴۳۹۰۴۳۹۰۴۳۹۰۴۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................مينودشتشهرستان 
۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۷۵۱۲۳۹۰۴۳۹۰۴۳۹۰۴۳۹۰۴۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۱۰۸۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................گاليكش 

۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................له شهرستان كال
۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۷۸۱۸۰۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸۲۷۶۸۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۱۱۶۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................كالله 

۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................شهرآزادشهرستان 
۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۳۳۲۲۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۲۰۵۰۸۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۷۷۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................شهرآزاد

۱۱۹۷۸۱۱۹۷۸۱۱۹۷۸۱۱۹۷۸۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۵۶۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................راميانشهرستان 
۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۳۳۶۳۳۶۳۳۶۳۳۶۷۸۶۰۷۸۶۰۷۸۶۰۷۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................خان ببين 

۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۷۷۱۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴۴۸۵۸۰۴۸۵۸۰۴۸۵۸۰۴۸۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................راميان 

۶۶۴۶۶۴۶۶۴۶۶۴۰۰۰۰۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰.......................................................تپهمراوهشهرستان 
۶۶۴۰۶۶۴۰۶۶۴۰۶۶۴۰۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۷۵۱۴۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۵۱۸۲۰۰۰۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰۱۸۰۰..................................................................................تپهمراوه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 116

)كيلوگرم(1388: هاي استان گيالن از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه- 77

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۳۵۳۹۱۷۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۱۰۱۸۸۶۳۱۳۸۵۳۸۷۱۳۸۵۳۸۷۱۳۸۵۳۸۷۱۳۸۵۳۸۷۹۹۹۹۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۱۸۱۷۰۳۰۰۰۰......................................................كل استان 

۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................بندر انزليشهرستان 

۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۹۹۴۵۶۳۰۶۳۰۶۳۰۶۳۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................بندر انزلي

۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۰۰۰۰.........................................................طوالششهرستان 

۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۱۹۵۴۵۴۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۷۱۴۹۰۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۱۳۰۷۰۸۵۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۶۹۲۴۰۰۰۰۰.....................................................................................هشتپر

۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۸۴۱۳۶۲۴۸۴۱۳۶۲۴۸۴۱۳۶۲۴۸۴۱۳۶۲۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۰۰۰۰.............................................................رشتشهرستان 

۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۵۹۳۱۷۹۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۷۸۷۰۰۸۸۴۱۳۶۸۴۱۳۶۸۴۱۳۶۸۴۱۳۶۲۴۲۴۲۴۲۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۱۱۰۶۱۴۰۰۰۰.......................................................كشتارگاه صنعتي رشت

۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان رودبار 

۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۱۴۴۷۸۷۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۵۵۷۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................منجيل 

۱۹۸۱۶۹۱۹۸۱۶۹۱۹۸۱۶۹۱۹۸۱۶۹۴۰۶۷۶۴۰۶۷۶۴۰۶۷۶۴۰۶۷۶۱۴۲۳۳۳۰۱۴۲۳۳۳۰۱۴۲۳۳۳۰۱۴۲۳۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان رودسر 

۱۷۹۱۰۱۷۹۱۰۱۷۹۱۰۱۷۹۱۰۳۴۵۹۳۴۵۹۳۴۵۹۳۴۵۹۲۱۴۲۰۰۲۱۴۲۰۰۲۱۴۲۰۰۲۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................چابكسر 

۲۰۴۵۰۲۰۴۵۰۲۰۴۵۰۲۰۴۵۰۹۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۳۹۱۳۳۳۴۲۰۸۰۳۴۲۰۸۰۳۴۲۰۸۰۳۴۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آبادرحيم

۸۲۱۳۷۸۲۱۳۷۸۲۱۳۷۸۲۱۳۷۹۶۸۹۹۶۸۹۹۶۸۹۹۶۸۹۴۵۳۰۷۰۴۵۳۰۷۰۴۵۳۰۷۰۴۵۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................رودسر 

۷۷۶۷۲۷۷۶۷۲۷۷۶۷۲۷۷۶۷۲۱۸۳۹۵۱۸۳۹۵۱۸۳۹۵۱۸۳۹۵۴۱۳۹۸۰۴۱۳۹۸۰۴۱۳۹۸۰۴۱۳۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................كالچاي 

۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۰۰۰۰..........................................................شهرستان لنگرود 

۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۱۴۱۰۵۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۶۳۲۳۳۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۹۷۱۰۹۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۰۰۰۰.....................................................................................لنگرود 

۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۰۰۰۰۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................شهرستان الهيجان 

۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۳۴۴۰۶۰۰۰۰۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۲۱۱۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................الهيجان 

۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان املش 

۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۳۳۵۶۹۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۱۵۱۸۰۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۶۷۸۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................املش 

۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۰۰۰۰.......................................................شهرستان سياهكل 

۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۳۳۵۵۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۳۲۷۱۴۲۹۸۵۹۸۵۹۸۵۹۸۵۰۰۰۰..................................................................................سياهكل 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388117–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: لرستانهاي استان  از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-78

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۱۷۴۹۷۱۷۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۴۲۸۶۱۰۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۷۹۲۱۲۳۱۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۲۱۴۰۰۰۰۰......................................................كل استان 
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گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر
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۶۷۷۰۰۶۷۷۰۰۶۷۷۰۰۶۷۷۰۰۳۸۸۵۳۸۸۵۳۸۸۵۳۸۸۵۱۴۷۰۱۰۱۴۷۰۱۰۱۴۷۰۱۰۱۴۷۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................كالردشت
۶۱۶۱۳۶۱۶۱۳۶۱۶۱۳۶۱۶۱۳۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۴۶۶۰۴۸۶۰۰۸۸۶۰۰۸۸۶۰۰۸۸۶۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................آباد مرزن

۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۰۰۰۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان گلوگاه
۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۴۱۱۰۴۰۰۰۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۹۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................گلوگاه

۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۰۰۰۰۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................كنار فريدونشهرستان 
۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۶۹۸۹۰۰۰۰۰۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۲۲۶۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................كنار فريدون

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388119–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان مركزي از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه-80

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
 شترشتر و بچه

۱۹۱۱۵۱۹۱۹۱۱۵۱۹۱۹۱۱۵۱۹۱۹۱۱۵۱۹۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۹۴۶۱۹۴۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۵۴۱۸۶۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان اراك 

۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۸۲۳۷۸۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۷۷۰۱۴۶۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۲۶۱۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................اراك 

۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان آشتيان 

۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۴۹۴۳۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۳۲۷۲۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۹۶۷۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آشتيان 

۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان تفرش 

۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۷۵۷۸۰۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۳۶۸۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۱۷۰۶۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................تفرش 

۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان خمين 

۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۱۴۴۲۵۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۹۵۶۵۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۵۳۵۴۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................خمين و شهابيه 

۱۵۳۴۸۰۱۵۳۴۸۰۱۵۳۴۸۰۱۵۳۴۸۰۶۰۶۹۱۶۰۶۹۱۶۰۶۹۱۶۰۶۹۱۴۱۹۲۰۵۴۱۹۲۰۵۴۱۹۲۰۵۴۱۹۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان دليجان 

۱۳۶۸۸۲۱۳۶۸۸۲۱۳۶۸۸۲۱۳۶۸۸۲۵۷۰۴۷۵۷۰۴۷۵۷۰۴۷۵۷۰۴۷۴۰۶۶۰۵۴۰۶۶۰۵۴۰۶۶۰۵۴۰۶۶۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................دليجان 

۱۶۵۹۸۱۶۵۹۸۱۶۵۹۸۱۶۵۹۸۳۶۴۴۳۶۴۴۳۶۴۴۳۶۴۴۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................نراق 

۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان ساوه 

۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۲۲۷۸۸۵۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۱۷۰۸۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۷۵۰۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................................ساوه 

۱۴۹۵۴۴۱۴۹۵۴۴۱۴۹۵۴۴۱۴۹۵۴۴۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۴۲۴۷۰۴۴۵۴۷۰۴۴۵۴۷۰۴۴۵۴۷۰۴۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................ند شازشهرستان 

۳۴۶۴۴۳۴۶۴۴۳۴۶۴۴۳۴۶۴۴۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹۶۸۰۷۱۶۸۰۷۱۶۸۰۷۱۶۸۰۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................آستانه 

۱۱۴۹۰۰۱۱۴۹۰۰۱۱۴۹۰۰۱۱۴۹۰۰۴۴۵۳۴۴۵۳۴۴۵۳۴۴۵۳۴۰۲۳۷۴۴۰۲۳۷۴۴۰۲۳۷۴۴۰۲۳۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................شازند 

۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان محالت 

۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۲۱۴۱۸۸۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۶۰۸۳۲۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۱۲۸۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................محالت 

۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۶۱۸۰۶۱۸۰۶۱۸۰۶۱۸۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................شهرستان زرنديه

۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۴۹۶۲۰۶۱۸۰۶۱۸۰۶۱۸۰۶۱۸۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۱۹۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................زاويه 

۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۰۰۰۰۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................كميجانتان شهرس

۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۲۳۵۴۹۰۰۰۰۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۴۵۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كميجان

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 120

)كيلوگرم(1388:  هرمزگانهاي استان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعوزن الشه- 81

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۲۱۲۸۴۶۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۳۰۷۰۷۵۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۲۷۳۰۶۴۹۶۴۹۶۴۹۶۴۹۰۰۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰۴۵۱۰۰......................................................كل استان 

۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۰۰۰۰۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱.................................................. بندر عباس شهرستان
۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۱۷۷۹۰۰۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۲۲۳۵۴۵۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۱۹۹۴۳۴۷۰۰۰۰۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱۳۳۲۱۱.............................................................................بندر عباس 

۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵۵۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۰۰۰۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰.....................................................بندر لنگه شهرستان 
۸۳۸۸۳۸۸۳۸۸۳۸۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵۵۴۲۵۵۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۲۵۵۴۳۰۰۰۰۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۸۱۰................................................................................بندر لنگه 

۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۷۹۴۰۷۹۴۰۷۹۴۰۷۹۴۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۰۰۰۰۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰..............................................................شهرستان قشم
۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۲۲۶۲۲۷۹۴۰۷۹۴۰۷۹۴۰۷۹۴۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۴۷۸۸۰۰۰۰۰۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰۶۳۵۰.........................................................................................قشم

۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................ميناب شهرستان 
۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۳۸۶۱۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۲۴۷۹۲۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۱۵۶۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................ميناب 

۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................ بندر جاسك شهرستان
۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۲۸۶۱۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۵۷۹۶۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................بندر جاسك 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۰۰۰۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰............................................................شهرستان رودان 
۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۵۷۸۴۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۱۸۸۲۲۲۰۰۰۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۸۰......................................................................) رودان(دهبارز

۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۰۰۰۰۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹....................................................آبادشهرستان حاجي
۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۴۶۲۰۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۱۷۱۸۱۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۵۵۳۰۰۰۰۰۰۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹۳۲۴۹...............................................................................آبادحاجي

۰۰۰۰۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................پارسيانشهرستان 
۰۰۰۰۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۷۷۸۲۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................پارسيان 

)كيلوگرم(1388: هاي استان همدان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواع وزن الشه- 82

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

 گاوميشبچه
شتر و بچه شتر

۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۲۶۵۵۲۴۰۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۲۳۱۷۶۵۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۶۸۵۷۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................كل استان 

۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................شهرستان تويسركان 
۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۳۵۰۳۶۰۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۶۵۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................تويسركان 

۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................شهرستان مالير 
۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۶۱۳۵۷۳۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۱۹۴۲۱۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۴۵۸۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................................مالير 

۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان نهاوند 
۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۲۳۴۴۸۲۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۱۴۳۶۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۱۷۲۴۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................نهاوند 

۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................شهرستان همدان 
۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۵۷۴۰۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۸۶۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۱۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................................فامنين 

۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................كبودرآهنگشهرستان 
۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۸۵۲۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۳۸۶۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۴۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................كبودرآهنگ

۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۳۶۲۹۹۰۳۶۲۹۹۰۳۶۲۹۹۰۳۶۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................آبادشهرستان اسد
۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۰۷۹۹۲۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۱۹۹۸۳۶۲۹۹۳۶۲۹۹۳۶۲۹۹۳۶۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................آباداسد

۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................بهارشهرستان 
۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۱۸۲۴۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۱۸۶۱۲۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۲۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آبادصالح

۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................رزنشهرستان 
۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۳۷۵۳۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۲۰۶۶۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۱۶۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................قروه درجزين
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1388121–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  يزدهاي استان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در انواعوزن الشه- 83

گاو و گوسالهبز و بزغالهسفند و برهگوشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۲۸۱۱۷۷۴۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۱۳۲۱۱۶۸۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۱۴۷۸۱۴۰۰۰۰۰۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸۱۶۵۰۶۵۸......................................................كل استان 

۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۰۰۰۰۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱.......................................................... اردكان شهرستان

۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۷۷۱۲۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۰۹۸۳۸۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۱۵۷۲۲۲۰۰۰۰۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱۱۲۳۸۳۱.....................................................................................اردكان 

۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۰۰۰۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰..............................................................بافق شهرستان 

۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۷۵۱۵۶۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۵۳۳۱۸۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۱۶۸۷۴۰۰۰۰۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰۱۴۵۱۸۰.........................................................................................بافق 

۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۰۰۰۰۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶............................................................ مهريزشهرستان

۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۸۸۷۸۱۸۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۴۱۰۰۵۴۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۱۳۳۷۲۵۰۰۰۰۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶۵۷۲۷۵۶.......................................................................................مهريز 

۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۰۰۰۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰..............................................................شهرستان ميبد 

۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۱۴۱۲۵۵۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۷۸۵۸۳۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۲۲۴۸۰۰۰۰۰۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰۴۰۵۰۲۰........................................................................................ميبد 

۸۵۱۵۶۸۵۱۵۶۸۵۱۵۶۸۵۱۵۶۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۰۰۰۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰............................................................شهرستان ابركوه 

۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۸۵۱۵۶۶۶۶۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۳۲۸۴۱۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۲۴۵۲۵۶۰۰۰۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰۱۰۴۴۴۰......................................................................................ابركوه 

۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۰۰۰۰۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵..........................................................صدوقشهرستان 

۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۱۳۸۲۱۰۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۵۶۱۳۲۳۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۲۹۰۰۶۲۰۰۰۰۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵۲۱۷۷۹۵......................................................................................اشكذر

۱۰۱۶۳۶۱۰۱۶۳۶۱۰۱۶۳۶۱۰۱۶۳۶۴۸۸۲۵۴۸۸۲۵۴۸۸۲۵۴۸۸۲۵۱۰۹۸۲۰۱۰۹۸۲۰۱۰۹۸۲۰۱۰۹۸۲۰۰۰۰۰۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱۶۴۹۹۱.............................................................خاتم شهرستان

۵۳۵۴۳۵۳۵۴۳۵۳۵۴۳۵۳۵۴۳۹۷۸۲۹۷۸۲۹۷۸۲۹۷۸۲۶۸۷۷۹۶۸۷۷۹۶۸۷۷۹۶۸۷۷۹۰۰۰۰۱۰۹۳۲۱۰۹۳۲۱۰۹۳۲۱۰۹۳۲...................................................................................مروست 

۴۸۰۹۳۴۸۰۹۳۴۸۰۹۳۴۸۰۹۳۳۹۰۴۳۳۹۰۴۳۳۹۰۴۳۳۹۰۴۳۴۱۰۴۱۴۱۰۴۱۴۱۰۴۱۴۱۰۴۱۰۰۰۰۵۴۰۵۹۵۴۰۵۹۵۴۰۵۹۵۴۰۵۹.......................................................................................هرات

۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۰۰۰۰۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵............................................................طبس شهرستان

۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۳۰۹۳۸۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۲۶۳۸۶۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۱۴۸۵۱۵۰۰۰۰۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵۱۶۶۴۵......................................................................................طبس 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 122

1388: هاي استان آذربايجان شرقي از كشتارگاههريككشتار شده در  يك رأس از انواع دام  ميانگين وزن الشه- 84
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۲۶۲۶۲۶۲........................................................كل استان 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۸۸۸۸۸۸۸...................................................................شهرستان اهر 
۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۵۸۵۸۵۸۵////۸۸۸۸۸۸۸۸.............................................................................................اهر 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۷۶۷۶۷۶۷...............................................................شهرستان تبريز 
۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۲۳۲۳۲۳۲۳۰۰۰۰۸۵۸۵۸۵۸۵................................................................................خسروشهر 

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۹۸۹۸۹۸۹۸......................................................................................باسمنج 
۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۷۶۷۶۷۶۷////۸۳۸۳۸۳۸۳..........................................................................................تبريز 

۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۰۰۰۰////۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰۷۹۷۹۷۹۷۹.....................................................................................سردرود
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۵۲۵۲۵۲۵۳۷۳۷۳۷۳۷..............................................................شهرستان سراب 

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۸۱۸۱۸۱۸۹۸۹۸۹۸۹۸.......................................................................................مهربان 
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۵۲۵۲۵۲۵۳۹۳۹۳۹۳۹.........................................................................................سراب 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۶۹۶۹۶۹۶////۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶۶۶۶۶..............................................................شهرستان مراغه 
۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰////۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۶۹۶۹۶۹۶////۳۳۳۳۳۳۳۳۲۴۲۴۲۴۲۴////۶۶۶۶۶۶۶۶.........................................................................................مراغه 

۱۸۱۸۱۸۱۸۷۷۷۷////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۸۱۸۱۸۱۸۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۹۲۹۲۹۲۹۲................................................................شهرستان مرند 
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۱۲۱۲۱۲۱............................................................................................زنوز 
۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۸۶۸۶۸۶۸۶...........................................................................................مرند 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰////۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۷۸۷۸۷۸۷...............................................................شهرستان ميانه 
۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰////۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۷۸۷۸۷۸۷..........................................................................................ميانه 

۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۳۱۳۱۳۱۳۱..........................................................شهرستان هشترود 
۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۳۱۳۱۳۱۳۱.....................................................................................هشترود 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۸۹۸۹۸۹۸////۹۹۹۹۹۹۹۹................................................................شهرستان بناب 
۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۱۸۱۸۱۸۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۸۹۸۹۸۹۸////۹۹۹۹۹۹۹۹...........................................................................................بناب 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۹۱۹۱۹۱۹۰۲۰۲۰۲۰۲.......................................................آباد شهرستان بستان
۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۹۱۹۱۹۱۹۰۲۰۲۰۲۰۲..................................................................................آباد بستان

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۹۷۹۷۹۷۹۷............................................................شهرستان شبستر 
۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰......................................................................................شبستر 
۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۸۸۸۸۸۸۸۸.....................................................................................صوفيان 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰..............................................................شهرستان كليبر 
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰.........................................................................................كليبر 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰............................................................شهرستان هريس 
۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰.......................................................................................هريس 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۷۵۷۵۷۵۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۳۰۳۰۳۰۳////۵۷۵۷۵۷۵۷................................................................شهرستان جلفا 
۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۰۰۰////۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۴۵۴۵۴۵۴...........................................................................................جلفا 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰////۶۰۶۰۶۰۶۰................................................................................هادي شهر 
۳۰۳۰۳۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰.............................................................شهرستان ملكان 

۳۰۳۰۳۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰........................................................................................ملكان 
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۵۷۵۷۵۷۵۷............................................................شهرستان آذرشهر

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۸۳۸۳۸۳۸۳......................................................................................آذرشهر 
۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................ان گگو

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴............................................................ورزقانشهرستان 
۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴........................................................................................ورزقان

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷.......................................................شير شهرستان عجب
۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۲۷۲۷۲۷۲۷..................................................................................شير عجب
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1388123–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

1388: هاي استان آذربايجان غربي از كشتارگاههريكم كشتار شده در  يك رأس از انواع دا ميانگين وزن الشه-85
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۱۸۱۸۱۸۱.......................................................كل استان 

۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰////۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۶۲۶۲۶۲۶............................................................شهرستان اروميه 
۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰////۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۶۲۶۲۶۲۶.......................................................................................اروميه 

۸۴۸۴۸۴۸۴۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۸۸۸۸۸۸۸........................................................شهرستان پيرانشهر 
۸۴۸۴۸۴۸۴۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۵۹۵۹۵۹۵////۸۸۸۸۸۸۸۸...................................................................................پيرانشهر 

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰////۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰۹۵۹۵۹۵۹۵////۷۳۷۳۷۳۷۳..............................................................شهرستان خوي
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰////۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۴۴۴۴۴۴۴۴////۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰۹۵۹۵۹۵۹۵////۷۳۷۳۷۳۷۳..........................................................................................خوي

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۸۲۸۲۸۲۸۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۹۶۹۶۹۶۹........................................................شهرستان سردشت 
۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۸۲۸۲۸۲۸۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۹۶۹۶۹۶۹....................................................................................سردشت

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................شهرستان سلماس 
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................شهر تازه

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................................سلماس 

۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۸۸۸۸////۹۷۹۷۹۷۹۷...............................................................شهرستان ماكو
۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۸۸۸۸////۹۷۹۷۹۷۹۷..........................................................................................ماكو 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۴۵۴۵۴۵۴.............................................................شهرستان مهاباد 
۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۵۴۵۴۵۴۵۴........................................................................................مهاباد

۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۴۴۴۴۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۵۲۵۲۵۲۵۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۳۶۳۶۳۶۳......................................................شهرستان مياندوآب 
۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۵۲۵۲۵۲۵۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۳۶۳۶۳۶۳.................................................................................مياندوآب 

۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۵۳۵۳۵۳۵۰۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۵۱۵۱۵۱۵۱...............................................................شهرستان نقده 
۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۵۳۵۳۵۳۵۰۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۵۱۵۱۵۱۵۱..........................................................................................نقده 

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷.............................................................شهرستان بوكان 
۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷........................................................................................بوكان 

۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۶۹۶۹۶۹۶.....................................................شهرستان شاهين دژ 
۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۶۹۶۹۶۹۶................................................................................شاهين دژ 

۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۴۳۴۳۴۳۴..............................................................ستان تكاب شهر
۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۴۳۴۳۴۳۴.........................................................................................تكاب

۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۰۰۰۰////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰...........................................................شهرستان اشنويه 
۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۰۰۰۰////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴////۶۰۶۰۶۰۶۰......................................................................................اشنويه

۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۶۹۶۹۶۹۶.........................................................شهرستان چالدران 
۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۶۹۶۹۶۹۶...............................................................................چشمه سيه

۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۲۰۲۰۲۰۲////۳۹۳۹۳۹۳۹..........................................................پلدشتشهرستان 
۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۲۰۲۰۲۰۲////۳۹۳۹۳۹۳۹.....................................................................................پلدشت

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰////۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۷۶۷۶۷۶۷////۳۱۳۱۳۱۳۱..........................................................ايپارهشهرستان چ
۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰////۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۷۶۷۶۷۶۷////۳۱۳۱۳۱۳۱..........................................................................ضياءالدينقره

۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۲۶۲۶۲۶۲////۵۸۵۸۵۸۵۸..............................................................شوطشهرستان 
۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۲۶۲۶۲۶۲////۵۸۵۸۵۸۵۸.........................................................................................شوط
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كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 124

)كيلوگرم(1388:  اردبيلهاي استان از كشتارگاهكهرييك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه- 86

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۰۰۰۰////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۵۸۵۸۵۸۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۱۱۱۱۱۱۱.......................................................كل استان 

۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰////۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۸۸۸۸۸۸۸۸////۵۹۵۹۵۹۵۹............................................................. اردبيل شهرستان

۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰////۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۸۵۸۵۸۵۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۸۸۸۸۸۸۸۸////۶۰۶۰۶۰۶۰.......................................................................................اردبيل 

۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۴۷۴۷۴۷۴۷......................................................................................سرعين 

۹۵۹۵۹۵۹۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۷۶۷۶۷۶۷۶.........................................................سوار بيلهشهرستان 

۹۵۹۵۹۵۹۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۷۶۷۶۷۶۷۶....................................................................................سوار بيله

۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۶۹۶۹۶۹۶////۰۱۰۱۰۱۰۱............................................................خلخال شهرستان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰.......................................................................................خلخال 

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۷۸۷۸۷۸۷////۰۹۰۹۰۹۰۹..................................................................................هشتجين

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................كلور

۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۰۰۰۰////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۵۲۵۲۵۲۵////۰۴۰۴۰۴۰۴...................................................شهر  مشكينشهرستان

۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۰۰۰۰////۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۴۸۴۸۴۸۴..............................................................................شهر مشكين

۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۶۸۶۸۶۸۶۸////۳۹۳۹۳۹۳۹.......................................................................................الهرود

۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۵۴۵۴۵۴۵۴.............................................................. گرمي شهرستان

۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۵۴۵۴۵۴۵۴.........................................................................................گرمي 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰////۹۴۹۴۹۴۹۴۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۴۶۴۶۴۶۴////۶۹۶۹۶۹۶۹........................................................آبادشهرستان پارس

۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰////۹۴۹۴۹۴۹۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۱۸۱۸۱۸۱...................................................................................آبادپارس

۱۰۸۱۰۸۱۰۸۱۰۸۰۰۰۰////۹۲۹۲۹۲۹۲۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۸۳۸۳۸۳۸////۴۱۴۱۴۱۴۱....................................................................................اصالندوز 

۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۹۵۹۵۹۵۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۳۸۳۸۳۸۳////۳۷۳۷۳۷۳۷................................................................شهرستان كوثر 

۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۹۵۹۵۹۵۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۳۸۳۸۳۸۳////۳۷۳۷۳۷۳۷.........................................................................................گيوي 

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰////۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۰۱۰۱۰۱۰...............................................................شهرستان نمين 

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰////۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۰۱۰۱۰۱۰..........................................................................................نمين 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۵۹۵۹۵۹۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۶۵۶۵۶۵۶...................................................................شهرستان نير 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰////۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۵۹۵۹۵۹۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۸۹۸۹۸۹۸////۵۶۵۶۵۶۵۶..............................................................................................نير 
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1388125–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان اصفهان از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در شه ميانگين وزن ال-87

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۶۶۲۶۶۲۶۶۲۶۶////۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۴۵۴۵۴۵۴۵۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۵۰۵۰۵۰۵////۵۶۵۶۵۶۵۶.......................................................كل استان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۰۱۰۱۰۱۰۱.........................................................شهرستان اردستان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۰۱۰۱۰۱۰۱....................................................................................اردستان 

۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۱۷۱۷۱۷۱////۳۳۳۳۳۳۳۳...........................................................شهرستان اصفهان 

۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳////۱۰۱۰۱۰۱۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۶۱۶۱۶۱۶////۰۲۰۲۰۲۰۲.....................................................................................كوهپايه 

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۷۹۷۹۷۹۷////۹۳۹۳۹۳۹۳..........................................................................................ورزنه 

۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۸۰۸۰۸۰۸...........................................................................................هرند 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰..........................................................شهرستان خوانسار 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰.....................................................................................خوانسار 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۸۸۸۸۸۸۸۸............................................................شهرستان سميرم 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۸۸۸۸۸۸۸۸.......................................................................................سميرم 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۳۲۳۲۳۲۳.............................................................شهرستان فريدن 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................بوئين و مياندشت 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۵۹۵۹۵۹۵////۳۷۳۷۳۷۳۷..........................................................................................داران 

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۴۲۴۲۴۲۴۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۲۴۲۴۲۴۲...................................................شهر شهرستان فريدون

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰۴۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۴۲۴۲۴۲۴۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۲۴۲۴۲۴۲..............................................................................شهر فريدون

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰............................................) شهرضا(شهرستان قمشه 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰.......................................................................................شهرضا 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۶۳۶۳۶۳۶.............................................................شهرستان كاشان 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۴۵۴۵۴۵۴۵۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۶۳۶۳۶۳۶........................................................................................كاشان 

۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۷۱۷۱۷۱۷۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۹۲۹۲۹۲۹.........................................................شهرستان گلپايگان 

۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۷۱۷۱۷۱۷۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۹۲۹۲۹۲۹...................................................................................گلپايگان 

2
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 126

)دنباله(1388:  استان اصفهانهاي از كشتارگاههريكدام كشتار شده در يك رأس از انواع  ميانگين وزن الشه-87
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۷۲۷۲۷۲۷////۹۸۹۸۹۸۹۸.............................................................شهرستان لنجان 

۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷...............................................................................باغ بهادران 

۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵////۲۷۰۲۷۰۲۷۰۲۷۰۰۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۰۱۰۱۰۱۰۰۸۰۸۰۸۰۸////۹۵۹۵۹۵۹۵..................................................................................شهر زرين

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۳۶۳۶۳۶۳////۲۴۲۴۲۴۲۴۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۵۸۵۸۵۸۵...............................................................شهرستان نائين 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۲۴۲۴۲۴۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۱۷۱۷۱۷////۵۵۵۵۵۵۵۵.........................................................................................انارك 

۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴////۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۰۰۰۰۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۳۲۳۲۳۲۳............................................................................................خور 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۰۰۰۰۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۶۵۶۵۶۵۶۵..........................................................................................نائين 

۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲////۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۰۰۰۰۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۷۸۷۸۷۸۷////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۸۰۸۰۸۰۸////۲۴۲۴۲۴۲۴.........................................................آبادشهرستان نجف

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۳۲۳۲۳۲۳۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۹۰۹۰۹۰۹...........................................................................................دهق 

۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۰۳۰۳۰۳۰۹۷۹۷۹۷۹۷......................................................................................علويچه 

۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۵۰۵۰۵۰۵////۱۰۱۰۱۰۱۰....................................................................................آبادنجف

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵۱۵۱۵۱۵................................................................شهرستان نطنز 

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵۱۵۱۵۱۵........................................................................................بادرود

۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۳۲۳۲۳۲۳۸۹۸۹۸۹۸۹////۷۸۷۸۷۸۷۸............................................................شهرستان مباركه 

۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴////۲۴۴۲۴۴۲۴۴۲۴۴۰۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۳۲۳۲۳۲۳۸۹۸۹۸۹۸۹////۷۸۷۸۷۸۷۸.......................................................................................باركه م

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۰۰۰۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۰۱۰۱۰۱۰۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۱۵۱۵۱۵................................................شهرستان تيران و كرون 

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸////۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۰۰۰۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۰۱۰۱۰۱۰۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۱۵۱۵۱۵.........................................................................................تيران 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................دگانشهرستان چا

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................رزوه 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۷۲۷۲۷۲۷............................................................دهاقان شهرستان 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۴۵۴۵۴۵۴۵////۲۷۲۷۲۷۲۷.......................................................................................دهاقان

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲۲۲۲۲.............................................................ها ساير كشتارگاه

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲۲۲۲۲.....................................................................ها ساير كشتارگاه
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1388127–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: ايالمهاي استان  از كشتارگاههريك كشتار شده در يك رأس از انواع دام ميانگين وزن الشه-88

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۱۵۱۵۱۵۱.......................................................كل استان 

۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۱۶۱۶۱۶۱////۳۶۳۶۳۶۳۶................................................................ ايالمشهرستان

۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۱۶۱۶۱۶۱////۳۶۳۶۳۶۳۶..........................................................كشتارگاه صنعتي ايالم

۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۸۱۸۱۸۱۸..........................................................شهردرهشهرستان 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۶۰۶۰۶۰۶////۱۴۱۴۱۴۱۴...........................................................................................بدره 

۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۱۲۱۲۱۲۱.....................................................................................شهردره

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۹۵۹۵۹۵۹............................................................دهلرانشهرستان 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۹۴۹۴۹۴۹......................................................................................دهلران

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................................پهله 

۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۲۸۲۸۲۸۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۲۶۲۶۲۶۲////۲۳۲۳۲۳۲۳........................................ شيروان و چرداولشهرستان

۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۲۶۲۶۲۶۲////۰۲۰۲۰۲۰۲........................................................................................سرابله

۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۳۵۳۵۳۵۳...........................................................................................لومار 

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۵۰۵۰۵۰۵............................................................. مهرانشهرستان

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳////۲۲۲۲۲۲۲۲۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۵۰۵۰۵۰۵........................................................................................مهران 

۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۹۵۹۵۹۵۹............................................................شهرستان آبدانان 

۱۰۶۱۰۶۱۰۶۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۵۹۵۹۵۹۵۹.......................................................................................آبدانان 

۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۶۰۶۰۶۰۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۹۸۹۸۹۸۹................................................................شهرستان ايوان 

۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۶۰۶۰۶۰۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵۵۵۵۵////۸۹۸۹۸۹۸۹..........................................................................................ايوان 

۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۴۲۴۲۴۲۴۴۵۴۵۴۵۴۵////۳۱۳۱۳۱۳۱.....................................................شاهيملكشهرستان 

۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۴۲۴۲۴۲۴۴۵۴۵۴۵۴۵////۳۱۳۱۳۱۳۱.........................................................................................ارگواز
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 128

)كيلوگرم(1388:  بوشهرهاي استان از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه- 89

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

گاوميشبچه 
شتر و بچه شتر

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۰۹۰۹۰۹۰////۸۱۸۱۸۱۸۱......................................................كل استان 

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۴۴۴۴۴۴۴۴...........................................................شهرستان بوشهر 

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۴۴۴۴۴۴۴۴.................................................................................چاهكوتاه

۹۲۹۲۹۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۰۷۰۷۰۷۰۷........................................................... دشتيشهرستان

۹۲۹۲۹۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۰۷۰۷۰۷۰۷..................................................................................خورموج

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰...........................................................شهرستان كنگان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰............................................................................بندر كنگان 

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۹۴۹۴۹۴۹////۰۶۰۶۰۶۰۶.............................................................ان گناوه شهرست

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۹۴۹۴۹۴۹////۰۶۰۶۰۶۰۶..............................................................................بندر گناوه 

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۵۰۵۰۵۰۵////۰۵۰۵۰۵۰۵..............................................................شهرستان ديلم 

۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۵۰۵۰۵۰۵////۰۵۰۵۰۵۰۵................................................................................بندر ديلم 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388129–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)يلوگرمك(1388: هاي استان تهران از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 90

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۷۷۷۷۷۷۷////۳۱۳۱۳۱۳۱......................................................كل استان 

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۰۴۰۴۰۴۰۴............................................................شهرستان دماوند 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................................دماوند 

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۱......................................................................................رودهن 

۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۷۱۷۱۷۱۷......................................................شهرستان شميرانات 

۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۷۱۷۱۷۱۷......................................................................................ان لواس

۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱................................................................شهرستان كرج 

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۵۱۵۱۵۱۵۶۴۶۴۶۴۶۴////۲۲۲۲۲۲۲۲....................................................................................اشتهارد 

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۴۱۴۱۴۱۴۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................كرج 

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵......................................................شهرستان اسالمشهر 

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵.................................................................................اسالمشهر 

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۸۰۸۰۸۰۸.......................................................شهرستان فيروزكوه 

۱۱۱۱۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۴۶۴۶۴۶۴////۰۸۰۸۰۸۰۸..................................................................................فيروزكوه 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۱۲۱۲۱۲۱............................................................ها كشتارگاهساير

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۱۲۱۲۱۲۱....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 130

1388: هاي استان چهارمحال و بختياري از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 91
)كيلوگرم(

 و گوسالهگاوبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۳۱۳۱۳۱۳۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۹۳۹۳۹۳۹////۰۵۰۵۰۵۰۵.......................................................كل استان 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۰۷۰۷۰۷۰۷////۰۱۰۱۰۱۰۱........................................................... بروجنشهرستان

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۲۶۲۶۲۶۲۶.....................................................................................بلداجي

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۰۳۰۳۰۳۰۳////۰۱۰۱۰۱۰۱......................................................................................بروجن 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................................فرادنبه

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰....................................................................................گندمان

۲۲۶۲۲۶۲۲۶۲۲۶////۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۰۰۰۰۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۰۱۰۱۰۱۰۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۹۱۹۱۹۱۹۷۴۷۴۷۴۷۴////۳۵۳۵۳۵۳۵.........................................................كرد شهرشهرستان 

۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷////۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۰۰۰۰۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۰۱۰۱۰۱۰۴۸۴۸۴۸۴۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۶۰۶۰۶۰۶.............................................................................................بن

۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۰۰۰۰۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۹۰۹۰۹۰۹.......................................................................................سامان 

۱۱۱۱۱۱۱۱۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۹۱۹۱۹۱۹////۷۲۷۲۷۲۷۲...................................................................................شهر فرخ

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۴۶۴۶۴۶۴...........................................................فارسانشهرستان 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۵۳۵۳۵۳۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۴۶۴۶۴۶۴.....................................................................................جونقان

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۶۴۶۴۶۴۶..............................................................لردگانشهرستان 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۴۱۴۱۴۱۴////۴۶۴۶۴۶۴۶......................................................................................لردگان

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۴۷۴۷۴۷۴...............................................................شهرستان اردل

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴۲۷۲۷۲۷۲۷////۷۴۷۴۷۴۷۴..........................................................................................اردل

۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۴۹۴۹۴۹۴................................................................كيار شهرستان 

۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۸۹۸۹۸۹۸۹////۹۴۹۴۹۴۹۴.........................................................................................ناغان 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388131–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

1388:  جنوبيخراسانهاي استان  از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 92
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهرحش
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۷۲۷۲۷۲۷////۶۸۶۸۶۸۶۸......................................................كل استان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵.........................................................شهرستان بيرجند 

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵....................................................................................بيرجند 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۸۶۸۶۸۶۸.........................................................درميانشهرستان 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۸۶۸۶۸۶۸......................................................................................اسديه

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۸۵۸۵۸۵۸////۰۲۰۲۰۲۰۲........................................................ سربيشهشهرستان

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۸۵۸۵۸۵۸////۰۲۰۲۰۲۰۲...................................................................................سربيشه

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۶۰۶۰۶۰۶////۹۷۹۷۹۷۹۷...........................................................شهرستان قائنات 

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۶۰۶۰۶۰۶////۹۷۹۷۹۷۹۷.........................................................................................قائن 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۲۳۲۳۲۳۲........................................................شهرستان نهبندان 

۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۲۳۲۳۲۳۲...................................................................................نهبندان 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۹۲۹۲۹۲۹..........................................................سرايانشهرستان 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۹۲۹۲۹۲۹.....................................................................................سرايان

۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۶۳۶۳۶۳۶////۳۷۳۷۳۷۳۷.........................................................شهرستان فردوس 

۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۰۰۰۰۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۲۱۲۱۲۱۲...................................................................................اسالميه 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۲۵۲۵۲۵۲۵////۶۲۶۲۶۲۶۲....................................................................................فردوس 

۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۷۶۷۶۷۶۷..........................................................شهرستان بشرويه 

۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۱۲۱۲۱////۶۷۶۷۶۷۶۷....................................................................................بشرويه 

 

 ايران
آمار
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 132

1388:  رضويخراسانهاي استان  از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در انگين وزن الشه مي-93
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۲۳۲۳۲۳۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۹۱۹۱۹۱۹////۹۹۹۹۹۹۹۹......................................................كل استان 

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۳۳۳۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۴۷۴۷۴۷۴.............................................................شهرستان تايباد 

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۰۹۰۹۰۹۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۲۸۲۸۲۸۲////۷۸۷۸۷۸۷۸.......................................................................................تايباد 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۳۸۳۸۳۸۳////۵۹۵۹۵۹۵۹.......................................................................................زباخر

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۹۵۹۵۹۵۹..............................................شهرستان تربت حيدريه 

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶////۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۳۹۳۹۳۹۳////۵۹۵۹۵۹۵۹.........................................................................تربت حيدريه 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۷۰۷۰۷۰۷.....................................................شهرستان تربت جام 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۷۰۷۰۷۰۷................................................................................تربت جام 

۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۹۴۹۴۹۴۹۴.............................................................درگز شهرستان 

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۴۱۴۱۴۱۴..................................................................................آبادلطف

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۷۱۷۱۷۱۷۱........................................................................................درگز 

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۳۱۳۱۳۱۳..................................................................................نوخندان 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۰۳۰۳۰۳۰..........................................................شهرستان سبزوار 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۹۱۹۱۹۱۹۱////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۳۰۳۰۳۰۳۰.....................................................................................سبزوار 

۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۶۱۶۱۶۱۶...........................................................شهرستان قوچان 

۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۶۱۶۱۶۱۶.....................................................................................قوچان 

۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۵۱۵۱۵۱۵۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۴۸۴۸۴۸۴..........................................................شهرستان كاشمر 

۹۹۹۹۹۹۹۹////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۵۱۵۱۵۱۵۲۵۲۵۲۵۲۵////۸۴۸۴۸۴۸۴.....................................................................................كاشمر

۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۹۰۹۰۹۰۹۰////۶۷۶۷۶۷۶۷............................................................شهرستان گناباد 

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۶۱۶۱۶۱۶////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴۱////۳۰۳۰۳۰۳۰....................................................................................بيدخت 

۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۰۰۰۰۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۱۲۱۲۱۲۱////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۸۵۸۵۸۵۸////۹۲۹۲۹۲۹۲.....................................................................................كاخك 

۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳////۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۸۶۸۶۸۶۸////۲۲۲۲۲۲۲۲۵۳۵۳۵۳۵۳////۹۴۹۴۹۴۹۴.......................................................................................گناباد 
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1388133–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)دنباله (1388:  رضويهاي استان خراسان از كشتارگاههريك دام كشتار شده در يك رأس از انواع ميانگين وزن الشه-93
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۰۰۰۰۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۷۳۷۳۷۳۷.............................................................شهرستان مشهد 
۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵۰۰۰۰۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۳۷۳۷۳۷۳۷........................................................................................مشهد 

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۳۲۳۲۳۲۳۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۵۳۵۳۵۳۵...........................................................شهرستان نيشابور 
۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۳۲۳۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲////۶۷۶۷۶۷۶۷...........................................................................................درود 

۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۵۶۵۶۵۶۵۶////۳۴۳۴۳۴۳۴......................................................................................نيشابور 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰............................................................شهرستان چناران 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰.......................................................................................چناران 

۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳۳۳۳۳..............................................................شهرستان خواف 
۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۹۴۹۴۹۴۹////۳۳۳۳۳۳۳۳.........................................................................................واف خ

۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۳۰۳۰۳۰۳////۳۷۳۷۳۷۳۷..........................................................شهرستان سرخس 
۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۳۹۳۹۳۹۳////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۳۰۳۰۳۰۳////۳۷۳۷۳۷۳۷.....................................................................................سرخس 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۳۲۳۲۳۲۳۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۴۱۴۱۴۱۴............................................................شهرستان فريمان 
۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۲۸۲۸۲۸۲////۲۳۲۳۲۳۲۳۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۴۱۴۱۴۱۴......................................................................................فريمان 

۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷////۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۹۳۹۳۹۳۹........................................................شهرستان برداسكن 
۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷////۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۱۱۱۹۹۹۹۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۹۳۹۳۹۳۹...................................................................................برداسكن 

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۵۲۵۲۵۲۵.........................................................شهرستان رشتخوار
۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۵۲۵۲۵۲۵....................................................................................رشتخوار

۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۲۱۲۱۲۱۲..............................................................شهرستان كالت
۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۲۱۲۱۲۱۲.........................................................................................كالت

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰........................................................آبادخليلشهرستان 
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰...................................................................................آبادخليل

۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۷۹۷۹۷۹۷.........................................................مه والت شهرستان 
۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱////۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۹۷۹۷۹۷۹۷....................................................................................آباد فيض

۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۳۳۳۳۳۳۳..........................................................شهرستان بجستان 
۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۹۷۹۷۹۷۹////۳۳۳۳۳۳۳۳.....................................................................................بجستان 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۹۱۹۱۹۱۹۸۴۸۴۸۴۸۴////۵۵۵۵۵۵۵۵............................................................شهرستان بينالود 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۴۷۴۷۴۷۴۷////۳۶۳۶۳۶۳۶.......................................................................................شانديز 
۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۲۰۲۰۲۰۲////۴۸۴۸۴۸۴۸........................................................................................طرقبه 

۶۷۶۷۶۷۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۰۸۰۸۰۸۰.............................................................ها ساير كشتارگاه
۶۷۶۷۶۷۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۸۰۸۰۸۰۸۰.....................................................................ها ساير كشتارگاه
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 134

1388:  شماليخراسانهاي استان  از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 94
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳////۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۰۰۰۰۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۱۸۱۸۱۸۱////۶۹۶۹۶۹۶۹........................................................كل استان 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۰۰۰۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۶۸۶۸۶۸۶..........................................................شهرستان اسفراين 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۲۳۶۲۳۶۲۳۶۲۳۶۰۰۰۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۳۹۳۹۳۹۳////۸۶۸۶۸۶۸۶.....................................................................................اسفراين 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۴۵۴۵۴۵۴...........................................................بجنوردشهرستان 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۰۵۰۵۰۵۰......................................................................................بجنورد 

۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۶۱۶۱۶۱۶..............................................................................................راز

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................شهرستان جاجرم 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................................گرمه و جاجرم 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۱۰۱۰۱۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................گرمه 

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹۰۰۰۰۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۸۲۸۲۸۲۸۲...........................................................شهرستان شيروان 

۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱////۲۸۹۲۸۹۲۸۹۲۸۹۰۰۰۰۴۳۴۳۴۳۴۳////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۸۲۸۲۸۲۸۲......................................................................................شيروان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۹۰۹۰۹۰۹..............................................................شهرستان فاروج

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۹۰۹۰۹۰۹.........................................................................................فاروج 

۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۰۱۰۱۰۱۰////۹۴۹۴۹۴۹۴..............................................شهرستان مانه و سملقان 

۲۰۹۲۰۹۲۰۹۲۰۹۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۱۱۱۵۵۵۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۲۱۲۱۲۱۲////۹۸۹۸۹۸۹۸......................................................................................آشخانه

۱۴۱۴۱۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸۸۸۸۸////۷۸۷۸۷۸۷۸...........................................................................بهكده رضوي

 

 ايران
آمار
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1388135–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: خوزستانهاي استان  از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 95

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵////۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۳۸۱۳۸۱۳۸۱۳۸۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۵۵۵۵۵۵۵////۹۳۹۳۹۳۹۳........................................................كل استان 

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۷۸۷۸۷۸۷..............................................................شهرستان آبادان 

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۴۷۴۷۴۷۴////۸۷۸۷۸۷۸۷.........................................................................................آبادان 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۰۰۰۰////۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۳۸۳۸۳۸۳.......................................................شهرستان انديمشك 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۰۰۰۰////۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۳۷۳۷۳۷۳۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۳۸۳۸۳۸۳..................................................................................انديمشك 

۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰////۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱////۲۶۲۶۲۶۲۶................................................................شهرستان اهواز 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰////۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۴۱۴۱۴۱۴////۲۷۲۷۲۷۲۷...........................................................................................اهواز

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۰۰۰۰////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۹۲۹۲۹۲۹۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱////۰۳۰۳۰۳۰۳.....................................................................................حميديه 

۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۵۱۵۱۵۱۵......................................................................................مالثاني

۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۰۰۰۰////۹۷۹۷۹۷۹۷۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۳۲۳۲۳۲۳.................................................................شهرستان ايذه 

۳۰۴۳۰۴۳۰۴۳۰۴۰۰۰۰////۹۷۹۷۹۷۹۷۱۷۱۷۱۷۱۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۲۰۲۰۲۰۲////۲۳۲۳۲۳۲۳..............................................................................................ايذه

۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۰۰۰۰////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۵۴۵۴۵۴۵////۶۲۶۲۶۲۶۲.................................................شهرستان بندر ماهشهر 

۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۰۰۰۰////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۰۵۰۵۰۵۰////۷۱۷۱۷۱۷۱......................................................................خمينيبندر امام

۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۸۵۸۵۸۵۸............................................................................ندر ماهشهر ب

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۴۰۴۰۴۰۴////۳۷۳۷۳۷۳۷............................................................شهرستان بهبهان 

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰....................................................................................آغاجاري 

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱.......................................................................................بهبهان 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴.........................................................شهرستان خرمشهر 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۰۰۰۰////۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۴۱۴۱۴۱۴....................................................................................خرمشهر 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۳۴۳۴۳۴۳.............................................................شهرستان دزفول 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۳۱۳۱۳۱۳////۴۳۴۳۴۳۴۳........................................................................................دزفول 

۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۰۰۰۰////۷۱۷۱۷۱۷۱۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۲۲۲۲۲۲۲۲////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۸۷۸۷۸۷۸////۰۱۰۱۰۱۰۱...............................................شهرستان دشت آزادگان 

۹۸۹۸۹۸۹۸۰۰۰۰////۷۳۷۳۷۳۷۳۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۰۰۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۳۳۳۳۳۳۳۳........................................................................................بستان

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰////۷۰۷۰۷۰۷۰۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۱۹۱۹۱۹۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۷۸۷۸۷۸۷۸..................................................................................سوسنگرد 

2
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 136

)دنباله (1388: وزستانخهاي استان از كشتارگاههريكدام كشتار شده در يك رأس از انواع ميانگين وزن الشه- 95
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۸۹۸۹۸۹۸..........................................................رامهرمزشهرستان
۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۸۹۸۹۸۹۸.....................................................................................رامهرمز

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۰۱۰۱۰۱۰..........................................................شهرستان شادگان
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۱۰۱۰۱۰۱۰.....................................................................................شادگان

۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۰۰۰۰////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۹۲۹۲۹۲۹............................................................شهرستان شوشتر
۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۰۰۰۰////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۹۲۹۲۹۲۹......................................................................................شوشتر 

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۰۵۰۵۰۵۰۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۵۰۵۰۵۰۵////۳۸۳۸۳۸۳۸...............................................مسجدسليمانشهرستان
۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹۰۰۰۰////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۰۵۰۵۰۵۰۵////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۵۰۵۰۵۰۵////۳۸۳۸۳۸۳۸.........................................................................مسجدسليمان 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۵۶۵۶۵۶۵..............................................................شوششهرستان
۱۷۱۷۱۷۱۷۴۴۴۴۰۰۰۰////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۲۹۲۹۲۹۲////۶۵۶۵۶۵۶۵........................................................................................شوش 

۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۴۸۴۸۴۸۴.........................................................شهرستان باغ ملك
۱۶۷۱۶۷۱۶۷۱۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۸۳۸۳۸۳۸////۸۴۸۴۸۴۸۴....................................................................................باغ ملك

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۸۳۸۳۸۳۸.............................................................اميديهشهرستان
۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴////۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۳۸۳۸۳۸۳۸........................................................................................اميديه 

۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۷۰۷۰۷۰۷۰////۵۳۵۳۵۳۵۳................................................................شهرستان اللي
۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۷۰۷۰۷۰۷۰////۵۳۵۳۵۳۵۳...........................................................................................اللي

۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۹۰۹۰۹۰۹........................................................شهرستان هنديجان
۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۹۰۹۰۹۰۹..................................................................................هنديجان

۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۰۴۰۴۰۴۰////۵۶۵۶۵۶۵۶............................................................رامشيرشهرستان 
۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۴۳۴۳۴۳۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۴۰۴۰۴۰۴۰////۵۶۵۶۵۶۵۶.......................................................................................رامشير

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۱۲۱۲۱۲۱..............................................................گتوندشهرستان 
۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۱۲۱۲۱۲۱.........................................................................................گتوند

۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸..............................................................انديكا شهرستان 
۱۳۶۱۳۶۱۳۶۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۲۱۲۱۲۱۲۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۸۱۸۱۸۱۸................................................................................خواجه قلعه

۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۹۴۹۴۹۴۹۴............................................................هفتگل شهرستان 
۱۲۷۱۲۷۱۲۷۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۲۷۲۷۲۷۲////۹۴۹۴۹۴۹۴......................................................................................هفتگل 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388137–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  زنجانهاي استان از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه-96

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
تر و بچه شترش

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۹۱۹۱۹۱۹۰۹۰۹۰۹۰۹////۵۸۵۸۵۸۵۸........................................................كل استان 

۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۲۶۲۶۲۶۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۵۷۵۷۵۷۵..................................................................شهرستان ابهر 

۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۷۳۷۳۷۳۷۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۵۰۵۰۵۰۵۰.....................................................................................سلطانيه 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۱۷۱۷۱۷۱////۷۴۷۴۷۴۷۴.............................................................................................ابهر 

۱۲۵۱۲۵۱۲۵۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶..............................................................................صائين قلعه 

۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۲۷۲۷۲۷۲۷////۳۳۳۳۳۳۳۳.........................................................................................هيدج 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳۳۳۳۳..........................................................خدابنده شهرستان 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۰۰۰۰۳۵۳۵۳۵۳۵////۳۳۳۳۳۳۳۳..........................................................................................قيدار

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۷۵۷۵۷۵۷.............................................................شهرستان زنجان 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۵۷۵۷۵۷۵۷........................................................................................زنجان 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۷۶۷۶۷۶۷..........................................................شهرستان خرمدره 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۴۶۴۶۴۶۴۶////۶۷۶۷۶۷۶۷.....................................................................................خرمدره

۱۳۰۱۳۰۱۳۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۹۲۹۲۹۲۹۱۵۱۵۱۵۱۵۵۹۵۹۵۹۵۹////۶۷۶۷۶۷۶۷..........................................................نشانماهشهرستان 

۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۶۲۶۲۶۲۶۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۵۱۵۱۵۱۵.....................................................................................نشانماه

۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۵۳۵۳۵۳۵۱۵۱۵۱۵۱۵۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۸۰۸۰۸۰۸.........................................................................................دندي 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 138

)كيلوگرم(1388:  سمنانهاي استان از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه-97

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

���/�(۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۷۶۷۶۷۶۷////۹۶۹۶۹۶۹۶........................................................كل استان 

۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵////۱۱۱۱۸۴۸۴۸۴۸۴۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۷۴۷۴۷۴۷............................................................ دامغان شهرستان

۱۳۵۱۳۵۱۳۵۱۳۵////۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۰۰۰۰۴۵۴۵۴۵۴۵////۱۰۱۰۱۰۱۰۳۶۳۶۳۶۳۶////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۱۹۱۹۱۹۱////۴۷۴۷۴۷۴۷.......................................................................................دامغان 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۹۸۹۸۹۸۹............................................................سمنان شهرستان 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰۸۸۸۸۸۸۸۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۲۵۲۵۲۵۲////۸۵۸۵۸۵۸۵........................................................................................سرخه 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۰۰۰۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۶۳۶۳۶۳۶////۹۷۹۷۹۷۹۷.......................................................................................سمنان 

۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۰۰۰۰۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۵۴۵۴۵۴۵////۷۷۷۷۷۷۷۷...........................................................شاهرود شهرستان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۳۲۳۲۳۲۳.......................................................................................بسطام 

۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶////۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۰۰۰۰۴۹۴۹۴۹۴۹////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۱۴۱۴۱۴۱////۸۳۸۳۸۳۸۳......................................................................................شاهرود 

۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۱۰۱۰۱۰۱////۹۴۹۴۹۴۹۴........................................................... گرمسار شهرستان

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۹۲۹۲۹۲۹۲////۷۹۷۹۷۹۷۹......................................................................................ايوانكي 

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۹۰۹۰۹۰۹.........................................................................................ارادان 

۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳۴۶۴۶۴۶۴۶......................................................................................گرمسار 

۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۲۱۲۱۲۱۲.....................................................شهرمهديشهرستان

۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۶۹۶۹۶۹۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۷۱۷۱۷۱۷..................................................................................شهميرزاد

۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۳۳۳۳۹۳۹۳۹۳۹۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۵۳۵۳۵۳۵................................................................................شهرمهدي

 

 ايران
آمار

كز 
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1388139–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

1388: هاي استان سيستان و بلوچستان از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 98
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱////۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۰۰۰۰۴۱۴۱۴۱۴۱////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰........................................................كل استان 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۵۲۵۲۵۲۵۲..........................................................ن ايرانشهر شهرستا

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۰۰۰۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۵۲۵۲۵۲۵۲....................................................................................ايرانشهر 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۰۰۰۰۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۹۸۹۸۹۸۹..........................................................شهرستان چاه بهار 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴////۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۸۹۰۰۰۰۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۴۵۴۵۴۵۴////۸۹۸۹۸۹۸۹....................................................................................چاه بهار 

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۷۰۷۰۷۰۷..............................................................شهرستان خاش 

۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵////۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰۱۹۱۹۱۹۱۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۹۷۹۷۹۷۹////۰۷۰۷۰۷۰۷.........................................................................................خاش 

۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۹۴۹۴۹۴۹.................................................................شهرستان زابل 

۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۳////۴۹۴۹۴۹۴۹..................................................................................آبادمحمد

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۶۱۶۱۶۱۶۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۷۹۷۹۷۹۷............................................................شهرستان سراوان 

۱۶۹۱۶۹۱۶۹۱۶۹////۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۶۱۶۱۶۱۶۴۳۴۳۴۳۴۳////۹۷۹۷۹۷۹۷.......................................................................................سراوان 

۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱........................................................شهرنيكشهرستان 

۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰////۳۱۳۱۳۱۳۱...................................................................................شهرنيك

۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۹۷۹۷۹۷۹۷............................................................كناركشهرستان 

۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۹۷۹۷۹۷۹۷.......................................................................................كنارك

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴...............................................................زهكشهرستان 

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۰۰۰۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴..........................................................................................زهك

۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۰۰۰۰۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۸۵۸۵۸۵۸.............................................................هاساير كشتارگاه

۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۰۰۰۰۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۸۶۸۶۸۶۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۴۱۴۱۴۱۴////۵۸۵۸۵۸۵۸.....................................................................هاساير كشتارگاه
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 140

)كيلوگرم(1388: هاي استان فارس از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 99

گاو و گوسالهبزغالهبز و گوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۷۱۷۱۷۱۷۱////۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۳۶۳۶۳۶۳////۸۷۸۷۸۷۸۷.......................................................كل استان 

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۴۷۴۷۴۷۴////۵۷۵۷۵۷۵۷...............................................................شهرستان آباده 

۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۶۷۶۷۶۷۶////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۵۶۵۶۵۶۵////۶۶۶۶۶۶۶۶..........................................................................................آباده 

۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱////۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۳۲۳۲۳۲۳.........................................................................................صغاد 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۱۱۱۲۰۲۰۲۰۲۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۹۶۹۶۹۶۹........................................................شهرستان استهبان 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۹۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۲۷۲۷۲۷۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۲۵۲۵۲۵۲////۶۹۶۹۶۹۶۹...................................................................................استهبان 

۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۰۰۰۰۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲...............................................................شهرستان اقليد 

۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۲۹۸۲۹۸۲۹۸۲۹۸۰۰۰۰۷۴۷۴۷۴۷۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۹۶۹۶۹۶۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲..........................................................................................اقليد 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱////۸۴۸۴۸۴۸۴.............................................................شهرستان جهرم 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱////۸۴۸۴۸۴۸۴........................................................................................جهرم 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۹۵۹۵۹۵۹.............................................................شهرستان داراب 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۷۳۷۳۷۳۷////۵۹۵۹۵۹۵۹........................................................................................داراب 

۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۰۶۰۶۰۶۰.........................................................شهرستان سپيدان 

۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۷۹۷۹۷۹۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۷۶۷۶۷۶۷////۶۰۶۰۶۰۶۰......................................................................................اردكان 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۰۵۰۵۰۵۰////۵۱۵۱۵۱۵۱.............................................................شهرستان شيراز 

۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۲۰۲۰۲۰۲۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۶۵۶۵۶۵۶////۱۹۱۹۱۹۱۹........................................................................................زرقان 

۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۹۶۹۶۹۶۹۶////۳۱۳۱۳۱۳۱۰۴۰۴۰۴۰۴////۶۳۶۳۶۳۶۳...........................................................................................كوار 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۷۰۷۰۷۰۷.......................................................................................خرامه 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۴۸۴۸۴۸۴۸.................................................................فسا شهرستان 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۷۹۷۹۷۹۷۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۴۶۴۶۴۶۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۴۸۴۸۴۸۴۸............................................................................................فسا 

۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۲۵۲۵۲۵۲////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۳۰۳۰۳۰۳////۰۵۰۵۰۵۰۵.......................................................آبادشهرستان فيروز

۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۱۰۱۰۱۰۱..................................................................................آبادفيروز

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۳۶۳۶۳۶۳۶.......................................................................................ميمند 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۳۹۲۳۹۲۳۹۲۳۹۰۰۰۰۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۸۸۸۸۸۸۸////۳۹۳۹۳۹۳۹..........................................................شهرستان كازرون 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹////۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸۰۰۰۰۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲////۲۱۲۱۲۱۲۱۹۸۹۸۹۸۹۸////۹۹۹۹۹۹۹۹.....................................................................................كازرون 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹////۸۶۸۶۸۶۸۶.......................................................................................قائميه 
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1388141–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)دنباله (1388: هاي استان فارس از كشتارگاههريكدام كشتار شده در يك رأس از انواع ميانگين وزن الشه- 99
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹////۲۵۵۲۵۵۲۵۵۲۵۵۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۵۶۵۶۵۶۵////۷۰۷۰۷۰۷۰.........................................................ستانشهرستان الر
۲۴۵۲۴۵۲۴۵۲۴۵۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۴۹۴۹۴۹۴////۸۸۸۸۸۸۸۸.............................................................................................اوز 

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۵۱۵۱۵۱۵۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۴۰۴۰۴۰۴۰.......................................................................................گراش
۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۷۷////۲۶۰۲۶۰۲۶۰۲۶۰۰۰۰۰۲۷۲۷۲۷۲۷////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۷۲۷۲۷۲۷////۵۴۵۴۵۴۵۴.............................................................................................الر

۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸۷۸۷۸۷۸۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۱۴۱۴۱۴۱.......................................................شهرستان مرودشت 
۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱////۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۸۷۸۷۸۷۸۷////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۴۱۴۱۴۱۴۱..................................................................................مرودشت 

۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۰۲۰۲۰۲۰.........................................................شهرستان ممسني 
۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۶۸۶۸۶۸۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۸۹۸۹۸۹۸////۲۰۲۰۲۰۲۰.......................................................................................آبادنور

۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۲۳۲۳۲۳۲۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۵۸۵۸۵۸۵۸.............................................................ريز شهرستان ني
۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۰۰۰۰۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۸۴۸۴۸۴۸۴........................................................................................ريز ني

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۰۲۰۲۰۲۰۲.............................................................................آباده طشك 

۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۸۷۸۷۸۷۸۷.............................................................شهرستان بوانات 
۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴////۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۵۷۵۷۵۷۵۷////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۸۷۸۷۸۷۸۷.......................................................................................بوانات 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۳۱۳۱۳۱۳۱.......................................................شهرستان ارسنجان 
۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۱۶۱۶۱۶۱////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۳۱۳۱۳۱۳۱..................................................................................نجان ارس

۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۶۰۶۰۶۰۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۴۰۴۰۴۰۴........................................................شهرستان خرم بيد 
۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷////۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۶۰۶۰۶۰۶////۸۳۸۳۸۳۸۳..................................................................................صفا شهر 

۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳////۲۳۳۲۳۳۲۳۳۲۳۳۰۰۰۰۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۳۲۳۲۳۲۳////۸۸۸۸۸۸۸۸.....................................................................................آبادقادر

۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۸۰۸۰۸۰۸////۸۹۸۹۸۹۸۹....................................................دشتزرينشهرستان 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱////۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۷۱۷۱۷۱۷۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۸۰۸۰۸۰۸////۸۹۸۹۸۹۸۹................................................................................آبادحاجي

۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵...................................................يروكارزين شهرستان ق
۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲////۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۶۱۶۱۶۱۶۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۵۲۵۲۵۲۵............................................................................................قير 

۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲۲۲۲۲.........................................................شهرستان فراشبند
۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲////۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۱۳۱۳۱۳۱////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲۲۲۲۲....................................................................................فراشبند

۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۹۳۹۳۹۳۹۳........................................................پاسارگادشهرستان 
۱۵۴۱۵۴۱۵۴۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۴۹۴۹۴۹۴////۹۳۹۳۹۳۹۳.............................................................................شهرسعادت

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۰۰۰۰۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶۶۶۶۶...............................................................خنجشهرستان 
۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳////۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶۰۰۰۰۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۶۶۶۶۶۶۶۶..........................................................................................خنج

۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۶۴۶۴۶۴۶......................................................شهرستان سروستان
۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳////۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۱۰۲۱۰۲۱۰۲۱۰۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۴۴۴۴۴۴۴////۴۶۴۶۴۶۴۶.................................................................................سروستان

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۵۶۵۶۵۶۵۶////۵۰۵۰۵۰۵۰............................................................ها ساير كشتارگاه
۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۵۶۵۶۵۶۵۶////۵۰۵۰۵۰۵۰....................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 142

)كيلوگرم(1388: قزوينهاي استان  از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در ن وزن الشهميانگي- 100

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۴۳۴۳۴۳۴////۹۷۹۷۹۷۹۷.......................................................كل استان 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۹۷۹۷۹۷۹........................................................تاكستان شهرستان 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵////۷۹۷۹۷۹۷۹...................................................................................تاكستان 

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۳۱۳۱۳۱۳..............................................................آبيك شهرستان 

۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۵۱۵۱۵۱۵۷۵۷۵۷۵۷۵////۱۳۱۳۱۳۱۳.........................................................................................آبيك 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۹۶۹۶۹۶۹............................................................هاساير كشتارگاه

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۴۳۴۳۴۳۴////۶۹۶۹۶۹۶۹....................................................................هاساير كشتارگاه

)كيلوگرم(1388: قمهاي استان  از كشتارگاههريكميانگين وزن الشه يك رأس از انواع دام كشتار شده در -101

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۸۱۸۱۸۱۸.......................................................كل استان 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۸۱۸۱۸۱۸................................................................... قمشهرستان

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱..............................................................................................قم 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰.....................................................................................جعفريه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388143–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان كردستان از كشتارگاههريكشده در  يك رأس از انواع دام كشتار  ميانگين وزن الشه-102

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۴۷۴۷۴۷۴////۲۲۲۲۲۲۲۲۲۹۲۹۲۹۲۹////۴۰۴۰۴۰۴۰......................................................كل استان 

۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۴۲۴۲۴۲۴۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۱۸۱۸۱۸۱................................................................شهرستان بانه 

۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۸۴۸۴۸۴۸۴////۲۴۲۴۲۴۲۴۳۴۳۴۳۴۳۴////۸۱۸۱۸۱۸۱...........................................................................................بانه 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۷۲۷۲۷۲۷۰۹۰۹۰۹۰۹////۹۶۹۶۹۶۹۶.............................................................شهرستان بيجار 

۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۵۲۵۲۵۲۵////۲۷۲۷۲۷۲۷۰۹۰۹۰۹۰۹////۹۶۹۶۹۶۹۶........................................................................................بيجار 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................شهرستان سقز 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................................سقز 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۴۵۴۵۴۵۴.........................................................شهرستان سنندج 

۱۸۳۱۸۳۱۸۳۱۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۵۴۵۴۵۴۵۴....................................................................................سنندج 

۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۵۲۵۲۵۲۵۴۰۴۰۴۰۴۰..............................................................شهرستان قروه 

۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۵۲۵۲۵۲۵۴۰۴۰۴۰۴۰.........................................................................................قروه 

۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۴۲۴۲۴۲۴۸۱۸۱۸۱۸۱////۸۲۸۲۸۲۸۲..........................................................شهرستان مريوان

۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۴۲۴۲۴۲۴۸۱۸۱۸۱۸۱////۸۲۸۲۸۲۸۲.....................................................................................مريوان 

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۳۲۳۲۳۲۳........................................................شهرستان ديواندره 

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۲۹۲۹۲۹۲۹////۲۳۲۳۲۳۲۳..................................................................................ديواندره 

۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹۹۹۹۹.......................................................شهرستان كامياران 

۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۳۱۳۱۳۱۳۱////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۷۱۷۱۷۱۷////۹۹۹۹۹۹۹۹..................................................................................كامياران 

۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۴۰۴۰۴۰۴........................................................دهگالنشهرستان 

۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۱۲۱۲۱////۰۰۰۰۴۴۴۴...................................................................................دهگالن

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 144

)كيلوگرم(1388: هاي استان كرمان از كشتارگاههريك ميانگين وزن الشه يك رأس از انواع دام كشتار شده در -103

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸////۱۵۲۱۵۲۱۵۲۱۵۲۰۰۰۰۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۰۱۰۱۰۱۰۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۵۷۵۷۵۷۵////۵۹۵۹۵۹۵۹......................................................كل استان 
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۹۹۹۹۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۰۱۰۱۰۱۰۹۰۹۰۹۰۹۰////۳۵۳۵۳۵۳۵.....................................................................................روانسر

۱۳۱۳۱۳۱۳۲۲۲۲۵۰۵۰۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۲۲۲۲۲۲۲...........................................................ها ساير كشتارگاه
۱۳۱۳۱۳۱۳۲۵۰۲۵۰۲۵۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۲۲۲۲۲۲۲...................................................................ها ساير كشتارگاه

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 146

1388: كهگيلويه و بويراحمدهاي استان  از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 105
)كيلوگرم(

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۰۰۰۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۶۱۶۱۶۱۶.....................................................كل استان 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۲۰۲۰۲۰۲////۶۸۶۸۶۸۶۸..................................................... بويراحمدشهرستان

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۸۹۸۹۸۹۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۲۰۲۰۲۰۲////۶۸۶۸۶۸۶۸.....................................................................................ياسوج

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................كهگيلويه شهرستان 

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................)چرام (تل گردچرام

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................................دهدشت 

۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۸۴۸۴۸۴۸////۶۴۶۴۶۴۶۴.....................................................گچساران شهرستان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۶۵۶۵۶۵۶////۶۳۶۳۶۳۶۳...............................................................................دوگنبدان 

۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۳۳۳۳۳۳۳۳......................................................................................باشت 

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۳۱۳۱۳۱۳۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰................................................................. دنا شهرستان

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۳۱۳۱۳۱۳۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰..............................................................................سختسي

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰.........................................................بهمئيشهرستان

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................كشتارگاه ليكك

 

 ايران
آمار
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1388147–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: گلستانهاي استان از كشتارگاههريكيك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه- 106

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۸۴۸۴۸۴۸////۹۸۹۸۹۸۹۸......................................................كل استان 

۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳........................................................ بندر گزشهرستان
۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳...................................................................................بندر گز

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۲۰۲۰۲۰۲..........................................................تركمن شهرستان 
۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................تپه گميش

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۱۰۱۰۱۰۹۸۹۸۹۸۹۸////۰۲۰۲۰۲۰۲............................................................................بندر تركمن 

۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۶۱۶۱۶۱۶۱.........................................................آبادعليشهرستان 
۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۶۶۶۶۶۶۶۶....................................................................................آبادعلي

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۰۲۰۲۰۲۰۲.................................................................................آبادفاضل

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................... كردكوي شهرستان
۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................كردكوي 

۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۵۶۵۶۵۶۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۱۷۱۷۱۷۱////۴۳۴۳۴۳۴۳........................................................... گرگان شهرستان
۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۸۵۸۵۸۵۸۵////۱۴۱۴۱۴۱۴۷۹۷۹۷۹۷۹////۵۷۵۷۵۷۵۷.....................................................................................گرگان 
۱۵۱۵۱۵۱۵۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۱۱۱۱۱۱۱.......................................................................................جلين 

۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۰۰۰۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۷۵۷۵۷۵۷................................................كاووس شهرستان گنبد
۲۴۸۲۴۸۲۴۸۲۴۸////۲۵۲۲۵۲۲۵۲۲۵۲۰۰۰۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۴۵۴۵۴۵۴////۵۷۵۷۵۷۵۷...........................................................................كاووس گنبد

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۶۱۶۱۶۱۶۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................مينودشتشهرستان 
۱۸۱۸۱۸۱۸۱۶۱۶۱۶۱۶۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................گاليكش 

۱۹۱۹۱۹۱۹۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۹۹۹۹۹۹۹۹.............................................................شهرستان كالله 
۱۹۱۹۱۹۱۹۱۶۱۶۱۶۱۶۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۹۹۹۹۹۹۹۹........................................................................................كالله 

۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱۱۱۱۱........................................................شهرآزادستان شهر
۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۰۹۰۹۰۹۰۹////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۱۱۱۱۱۱۱...................................................................................شهرآزاد

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۶۲۶۲۶۲۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۲۱۲۱۲۱۲...........................................................راميانشهرستان 
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۴۱۴۱۴۱۴۱////۲۶۲۶۲۶۲۶...............................................................................خان ببين 

۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳////۰۵۰۵۰۵۰۵......................................................................................راميان 

۹۱۹۱۹۱۹۱۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸۸۸۸۸.......................................................تپهمراوهشهرستان 
۹۱۹۱۹۱۹۱۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۷۱۷۱۷۱۷۸۸۸۸۸۸۸۸..................................................................................تپهمراوه
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 148

)كيلوگرم(1388: هاي استان گيالن از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 107

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰////۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۴۲۴۲۴۲۴۲////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۸۰۸۰۸۰۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۷۳۷۳۷۳۷۳////۳۲۳۲۳۲۳۲......................................................كل استان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................بندر انزليشهرستان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................................ندر انزليب

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۱۵۱۵۱۵۶۵۶۵۶۵۶۵۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰.........................................................طوالششهرستان 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۱۵۱۵۱۵۶۵۶۵۶۵۶۵۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰.....................................................................................هشتپر

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۰۵۰۵۰۵۰.............................................................رشتشهرستان 

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰////۱۶۳۱۶۳۱۶۳۱۶۳۷۰۷۰۷۰۷۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۲۶۲۶۲۶۲۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۴۲۴۲۴۲////۵۰۵۰۵۰۵۰.......................................................كشتارگاه صنعتي رشت

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۲۱۲۱۲۱۲............................................................شهرستان رودبار 

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۶۵۶۵۶۵۶۵////۲۵۲۵۲۵۲۵۸۹۸۹۸۹۸۹////۱۲۱۲۱۲۱۲....................................................................................منجيل 

۱۴۳۱۴۳۱۴۳۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۸۵۸۵۸۵۸////۳۳۳۳۳۳۳۳........................................................... رودسر شهرستان

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۵۸۵۸۵۸۵...................................................................................چابكسر 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۸۳۸۳۸۳۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹////۳۴۳۴۳۴۳۴.................................................................................آبادرحيم

۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۹۶۹۶۹۶۹۶////۲۷۲۷۲۷۲۷.....................................................................................رودسر 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................كالچاي 

۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۳۹۳۹۳۹۳////۶۰۶۰۶۰۶۰..........................................................شهرستان لنگرود 

۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۳۹۳۹۳۹۳////۶۰۶۰۶۰۶۰.....................................................................................لنگرود 

۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۸۵۸۵۸۵۸.......................................................شهرستان الهيجان 

۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۰۰۰۰۹۴۹۴۹۴۹۴////۵۸۵۸۵۸۵۸..................................................................................الهيجان 

۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۶۸۶۸۶۸۶............................................................شهرستان املش 

۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۴۲۴۲۴۲۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۸۴۸۴۸۴۸////۸۶۸۶۸۶۸۶.......................................................................................املش 

۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۰۰۰۰////۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۱۲۱۲۱۲۱.......................................................شهرستان سياهكل 

۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۰۰۰۰////۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۲۱۲۱۲۱۲////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۴۰۴۰۴۰۴////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۳۱۳۱۳۱۳////۲۱۲۱۲۱۲۱..................................................................................سياهكل 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388149–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: لرستانهاي استان  از كشتارگاهيكهر يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه- 108

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰////۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۸۰۸۰۸۰۸۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۰۶۰۶۰۶۰۶////۶۶۶۶۶۶۶۶......................................................كل استان 

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................... اليگودرزشهرستان

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................اليگودرز

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰////۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۴۲۴۲۴۲۴////۰۴۰۴۰۴۰۴.........................................................بروجرد شهرستان 

۹۲۹۲۹۲۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۳۸۳۸۳۸۳////۲۰۲۰۲۰۲۰۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۰۶۰۶۰۶۰.................................................................................اشترينان

۱۷۸۱۷۸۱۷۸۱۷۸۰۰۰۰////۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۴۱۴۱۴۱۴۱۶۱۶۱۶۱۶////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۳۲۳۲۳۲۳////۰۲۰۲۰۲۰۲....................................................................................بروجرد 

۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۴۳۴۳۴۳۴........................................................آبادخرمشهرستان 

۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۷۱۷۱۷۱۷۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۴۳۴۳۴۳۴...................................................................................آبادخرم

۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۶۰۶۰۶۰۶////۸۵۸۵۸۵۸۵............................................................ دلفانشهرستان

۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۶۰۶۰۶۰۶////۸۵۸۵۸۵۸۵......................................................................................آبادنور

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۵۲۵۲۵۲۵............................................................ دورودشهرستان

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۲۷۲۷۲۷۲////۲۵۲۵۲۵۲۵.......................................................................................دورود

۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۸۲۸۲۸۲۸۲////۸۱۸۱۸۱۸۱.....................................................شهرستان كوهدشت 

۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۴۱۴۱۴۱۴۸۲۸۲۸۲۸۲////۸۱۸۱۸۱۸۱................................................................................كوهدشت 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۳۶۳۶۳۶۳.................................................................شهرستان ازنا 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۰۳۰۳۰۳۰////۶۳۶۳۶۳۶۳............................................................................................ازنا 

۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۴۵۴۵۴۵۴.........................................................شهرستان پلدختر 

۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۵۴۵۴۵۴۵۴....................................................................................پلدختر 

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۱۸۱۸۱۸۱////۰۷۰۷۰۷۰۷..........................................................شهرستان سلسله 

۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۱۸۱۸۱۸۱////۰۷۰۷۰۷۰۷........................................................................................الشتر 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 150

)كيلوگرم(1388: هاي استان مازندران از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه-109

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
بچه شترشتر و 

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۳۰۳۰۳۰۳۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۸۶۸۶۸۶۸۶////۰۲۰۲۰۲۰۲......................................................كل استان 

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۳۵۳۵۳۵۳////۲۴۲۴۲۴۲۴...............................................................شهرستان آمل 
۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۰۶۰۶۰۶۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۵۳۵۳۵۳۵۳////۲۴۲۴۲۴۲۴..........................................................................................آمل 

۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۷۸۷۸۷۸۷...............................................................شهرستان بابل 
۱۸۱۸۱۸۱۸۰۰۰۰۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................................امير كال 

۱۸۲۱۸۲۱۸۲۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴////۱۷۱۷۱۷۱۷۹۹۹۹۹۹۹۹////۸۷۸۷۸۷۸۷..........................................................................................بابل 

۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۶۳۶۳۶۳۶...........................................................شهرستان بهشهر 
۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۰۱۰۱۰۱۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۲۱۲۱۲۱۲۲۵۲۵۲۵۲۵////۳۳۳۳۶۶۶۶......................................................................................بهشهر 

۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۴۲۴۲۴۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۹۹۹۹۹۹۹..........................................................شهرستان تنكابن 
۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۲۹۲۹۲۹۲////۲۴۲۴۲۴۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹////۹۹۹۹۹۹۹۹...................................................................................نشتارود 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۲۰۲۰۲۰۲////۰۱۰۱۰۱۰۱............................................................شهرستان رامسر 
۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۰۴۰۴۰۴۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۲۰۲۰۲۰۲////۰۱۰۱۰۱۰۱......................................................................................رامسر 

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۴۸۴۸۴۸۴۸////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۲۰۲۰۲۰۲...............................................................شهرساداتكتالم و 

۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۵۹۵۹۵۹۵............................................................شهرستان ساري 
۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۶۳۶۳۶۳۶۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۱۳۱۳۱۳۱////۹۵۹۵۹۵۹۵.......................................................................................ساري 

۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۷۷۷۷۷۷۷////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۶۳۶۳۶۳۶////۶۱۶۱۶۱۶۱.......................................................سوادكوهشهرستان 
۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۳۵۳۵۳۵۳////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۵۳۵۳۵۳۵////۴۵۴۵۴۵۴۵..................................................................................سفيدپل

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۷۳۷۳۷۳۷////۶۳۶۳۶۳۶۳......................................................................................زيرآب 
۱۴۶۱۴۶۱۴۶۱۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۰۰۰۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۲۱۲۱۲۱۲....................................................................................شيرگاه 

۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۶۰۶۰۶۰۶////۳۸۳۸۳۸۳۸.................................................................شهرستان نور 
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۴۲۴۲۴۲۴۵۱۵۱۵۱۵۱////۱۳۱۳۱۳۱۳۰۶۰۶۰۶۰۶////۳۸۳۸۳۸۳۸............................................................................................نور 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۲۲۲۲۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۲۳۲۳۲۳۲...........................................................شهرستان نوشهر 
۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۶۹۶۹۶۹۶۹////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۴۶۴۶۴۶۴////۳۲۳۲۳۲۳۲......................................................................................نوشهر 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲............................................................شهرستان بابلسر 
۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۹۲۹۲۹۲۹۲......................................................................................بابلسر 

۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۳۱۳۱۳۱۳۹۵۹۵۹۵۹۵...................................................شهرستان محمودآباد 
۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۱۳۱۳۱۳۱۳۹۵۹۵۹۵۹۵..............................................................................محمودآباد 

۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۷۸۷۸۷۸۷۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۵۲۵۲۵۲۵////۱۲۱۲۱۲۱۲.........................................................شهرستان چالوس 
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳////۱۱۱۱۱۱۱۱....................................................................................چالوس 

۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵۱۵۱۵۱۵۷۳۷۳۷۳۷۳////۱۵۱۵۱۵۱۵...............................................................................كالردشت
۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۲۱۲۱۲۱۲////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱////۱۰۱۰۱۰۱۰.................................................................................آباد مرزن

۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۰۰۰۰۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷۷۷۷۷...........................................................شهرستان گلوگاه
۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۹۱۹۱۹۱۹۰۰۰۰۱۶۱۶۱۶۱۶////۷۷۷۷۷۷۷۷.....................................................................................گلوگاه

۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۵۸۵۸۵۸۵۸.................................................كنار فريدونشهرستان 
۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۵۸۵۸۵۸۵۸............................................................................كنار فريدون

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388151–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388: هاي استان مركزياز كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در  ميانگين وزن الشه-110

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۷۱۷۱۷۱۷۵۹۵۹۵۹۵۹////۱۲۱۲۱۲۱۲......................................................كل استان 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۹۴۹۴۹۴۹۴////۲۹۲۹۲۹۲۹..............................................................شهرستان اراك 

۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۸۹۸۹۸۹۸۹////۲۱۲۱۲۱۲۱۹۴۹۴۹۴۹۴////۲۹۲۹۲۹۲۹.........................................................................................اراك 

۱۱۱۱۶۴۶۴۶۴۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۸۵۸۵۸۵۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۵۱۵۱۵۱۵.........................................................شهرستان آشتيان 

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۵۸۵۸۵۸۵۸////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۱۰۱۰۱۰۱////۱۵۱۵۱۵۱۵....................................................................................آشتيان 

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۹۷۹۷۹۷۹...........................................................شهرستان تفرش 

۲۳۸۲۳۸۲۳۸۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۴۱۴۱۴۱۴۲۹۲۹۲۹۲۹////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴۱۴////۷۹۷۹۷۹۷۹......................................................................................تفرش 

۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۴۵۴۵۴۵۴...........................................................شهرستان خمين 

۲۰۸۲۰۸۲۰۸۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۶۷۶۷۶۷۶۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۴۵۴۵۴۵۴۵////۵۴۵۴۵۴۵۴....................................................................خمين و شهابيه 

۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۷۵۷۵۷۵۷۵////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۱۲۱۲۱۲////۴۲۴۲۴۲۴۲.........................................................شهرستان دليجان 

۱۱۱۱۸۷۸۷۸۷۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۲۲۲۲۲۲۲۳۰۳۰۳۰۳۰////۵۷۵۷۵۷۵۷....................................................................................دليجان 

۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۰۵۰۵۰۵۰۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۵۲۵۲۵۲۵.........................................................................................نراق 

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۱۰۱۰۱۰۱..............................................................شهرستان ساوه 

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۰۷۰۷۰۷۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۱۴۱۴۱۴۱۴////۰۱۰۱۰۱۰۱.........................................................................................ساوه 

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۹۵۹۵۹۵۹۵////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۲۸۲۸۲۸۲////۴۸۴۸۴۸۴۸............................................................ند شازشهرستان 

۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۷۱۷۱۷۱۷۴۹۴۹۴۹۴۹////۵۲۵۲۵۲۵۲......................................................................................آستانه 

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۷۳۷۳۷۳۷////۲۱۲۱۲۱۲۱۸۰۸۰۸۰۸۰////۴۷۴۷۴۷۴۷.......................................................................................شازند 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۹۷۹۷۹۷۹.........................................................شهرستان محالت 

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۷۶۷۶۷۶۷۶////۲۳۲۳۲۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳////۷۹۷۹۷۹۷۹....................................................................................محالت

۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۰۳۰۳۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲...........................................................شهرستان زرنديه

۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۳۰۳۰۳۰۳۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۲۱۲۱۲۱۲////۰۲۰۲۰۲۰۲........................................................................................زاويه 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۸۲۸۲۸۲۸.......................................................كميجانشهرستان 

۱۷۰۱۷۰۱۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۰۰۰۵۶۵۶۵۶۵۶////۲۸۲۸۲۸۲۸..................................................................................كميجان

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 152

)كيلوگرم(1388:  هرمزگانهاي استان از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در ميانگين وزن الشه- 111

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰////۱۳۲۱۳۲۱۳۲۱۳۲۰۰۰۰۵۴۵۴۵۴۵۴////۱۱۱۱۱۱۱۱۴۳۴۳۴۳۴۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۱۳۱۳۱۳۱۳////۱۸۱۸۱۸۱۸......................................................كل استان 

۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۰۰۰۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۳۵۳۵۳۵۳////۵۱۵۱۵۱۵۱.................................................. بندر عباس شهرستان
۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳////۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۰۰۰۰۷۸۷۸۷۸۷۸////۱۰۱۰۱۰۱۰۶۶۶۶۶۶۶۶////۱۴۱۴۱۴۱۴۵۳۵۳۵۳۵۳////۵۱۵۱۵۱۵۱.............................................................................بندر عباس 

۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۱۱۱۱۵۳۵۳۵۳۵۳۰۰۰۰۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۸۴۸۴۸۴۸.....................................................بندر لنگه شهرستان 
۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴////۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۰۰۰۰۵۵۵۵۵۵۵۵////۱۲۱۲۱۲۱۲۹۷۹۷۹۷۹۷////۱۱۱۱۱۱۱۱۹۷۹۷۹۷۹۷////۴۸۴۸۴۸۴۸................................................................................بندر لنگه 

۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۰۰۰۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۶۲۶۲۶۲۶۲۰۲۰۲۰۲۰۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۳۰۳۰۳۰۳..............................................................شهرستان قشم
۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۷۶////۱۱۷۱۱۷۱۱۷۱۱۷۰۰۰۰۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۶۲۶۲۶۲۶۲۰۲۰۲۰۲۰۹۳۹۳۹۳۹۳////۰۳۰۳۰۳۰۳.........................................................................................قشم

۸۱۸۱۸۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۱۲۱۲۱۲۸۹۸۹۸۹۸۹...........................................................ميناب شهرستان 
۸۱۸۱۸۱۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۱۲۱۲۱۲۸۹۸۹۸۹۸۹......................................................................................ميناب 

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۷۶۷۶۷۶۷................................................ بندر جاسك شهرستان
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۳۱۳۱۳۱۳۴۷۴۷۴۷۴۷////۱۴۱۴۱۴۱۴۴۲۴۲۴۲۴۲////۶۷۶۷۶۷۶۷...........................................................................بندر جاسك 

۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۷۳۷۳۷۳۷............................................................شهرستان رودان 
۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۰۷۰۷۰۷۰۷////۱۶۱۶۱۶۱۶۳۷۳۷۳۷۳۷......................................................................) رودان(دهبارز

۸۵۸۵۸۵۸۵////۹۱۹۱۹۱۹۱۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶....................................................آبادشهرستان حاجي
۸۵۸۵۸۵۸۵////۹۱۹۱۹۱۹۱۰۰۰۰۵۰۵۰۵۰۵۰////۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۷۱۷۱۷۱////۱۴۱۴۱۴۱۴۰۳۰۳۰۳۰۳////۸۶۸۶۸۶۸۶...............................................................................آبادحاجي

۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰........................................................پارسيانشهرستان 
۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۱۱۱۱۱۱۱۶۹۶۹۶۹۶۹////۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶۰...................................................................................پارسيان 

)كيلوگرم(1388: هاي استان همدان از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در ن الشه ميانگين وز- 112

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۵۲۰۵۲۰۵۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۸۱۸۱۸۱۸۳۶۳۶۳۶۳۶////۲۱۲۱۲۱۲۱۱۹۱۹۱۹۱۹////۲۵۲۵۲۵۲۵......................................................كل استان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰....................................................شهرستان تويسركان 
۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰...............................................................................تويسركان 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۹۸۹۸۹۸۹.............................................................شهرستان مالير 
۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۳۸۳۸۳۸۳۸////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۵۴۵۴۵۴۵////۸۹۸۹۸۹۸۹........................................................................................مالير 

۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۶۲۶۲۶۲۶۵۸۵۸۵۸۵۸////۲۷۲۷۲۷۲۷............................................................شهرستان نهاوند 
۲۲۷۲۲۷۲۲۷۲۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۳۲۳۲۳۲۳۲۷۲۷۲۷۲۷////۲۶۲۶۲۶۲۶۵۸۵۸۵۸۵۸////۲۷۲۷۲۷۲۷......................................................................................نهاوند 

۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۶۸۶۸۶۸۶۸..........................................................شهرستان همدان 
۲۰۳۲۰۳۲۰۳۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰////۲۵۲۵۲۵۲۵۲۰۲۰۲۰۲۰۶۸۶۸۶۸۶۸.....................................................................................فامنين 

۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰................................................كبودرآهنگشهرستان 
۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................................................ودرآهنگكب

۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۹۴۹۴۹۴۹.........................................................آبادشهرستان اسد
۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷////۲۲۲۲۲۲۲۲۸۴۸۴۸۴۸۴////۴۹۴۹۴۹۴۹....................................................................................آباداسد

۲۰۲۰۲۰۲۰۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...............................................................بهارشهرستان 
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۸۱۸۱۸۱۸۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................................آبادصالح

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۱۹۱۹۱۹۱...............................................................رزنشهرستان 
۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰////۱۶۱۶۱۶۱۶۵۸۵۸۵۸۵۸////۱۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۴۱۴۱۴////۹۱۹۱۹۱۹۱.........................................................................قروه درجزين
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1388153–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

)كيلوگرم(1388:  يزدهاي استان از كشتارگاههريك يك رأس از انواع دام كشتار شده در شهميانگين وزن ال- 113

گاو و گوسالهبز و بزغالهگوسفند و برهشرح
گاوميش و

بچه گاوميش
شتر و بچه شتر

۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶////۲۲۸۲۲۸۲۲۸۲۲۸۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵////۱۵۱۵۱۵۱۵۳۹۳۹۳۹۳۹////۲۰۲۰۲۰۲۰۰۶۰۶۰۶۰۶////۴۴۴۴۴۴۴۴......................................................كل استان 

۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۰۰۰۰۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱////۴۴۴۴۴۴۴۴.......................................................... اردكان شهرستان

۱۹۵۱۹۵۱۹۵۱۹۵////۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۰۰۰۰۳۲۳۲۳۲۳۲////۱۹۱۹۱۹۱۹۴۶۴۶۴۶۴۶////۲۱۲۱۲۱۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱////۴۴۴۴۴۴۴۴.....................................................................................اردكان 

۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰////۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۸۹۸۹۸۹۸..............................................................بافق شهرستان 

۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰////۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۰۰۰۰۲۱۲۱۲۱۲۱////۱۸۱۸۱۸۱۸۶۰۶۰۶۰۶۰////۲۱۲۱۲۱۲۱۳۸۳۸۳۸۳۸////۹۸۹۸۹۸۹۸.........................................................................................بافق 

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۹۲۹۲۹۲۹............................................................. مهريزشهرستان

۱۸۵۱۸۵۱۸۵۱۸۵////۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۰۰۰۰۱۸۱۸۱۸۱۸////۱۶۱۶۱۶۱۶۴۹۴۹۴۹۴۹////۲۳۲۳۲۳۲۳۷۹۷۹۷۹۷۹////۲۹۲۹۲۹۲۹.......................................................................................مهريز 

۱۲۱۲۱۲۱۲۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۵۹۵۹۵۹۵..............................................................شهرستان ميبد 

۱۲۱۲۱۲۱۲۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰////۱۵۱۵۱۵۱۵۹۱۹۱۹۱۹۱////۹۵۹۵۹۵۹۵........................................................................................ميبد 

۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۰۰۰۰۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۳۴۳۴۳۴۳////۵۵۵۵۵۵۵۵............................................................شهرستان ابركوه 

۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵////۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۰۰۰۰۸۳۸۳۸۳۸۳////۱۵۱۵۱۵۱۵۸۸۸۸۸۸۸۸////۲۲۲۲۲۲۲۲۴۳۴۳۴۳۴۳////۵۵۵۵۵۵۵۵......................................................................................ابركوه 

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۰۹۰۹۰۹۰..........................................................صدوقشهرستان 

۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰////۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۰۰۰۰۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۳۱۳۱۳۱۳۱۴۱۴۱۴۱۴////۱۸۱۸۱۸۱۸۲۸۲۸۲۸۲۸////۹۰۹۰۹۰۹۰......................................................................................اشكذر

۲۳۵۲۳۵۲۳۵۲۳۵////۲۴۷۲۴۷۲۴۷۲۴۷۰۰۰۰۴۷۴۷۴۷۴۷////۲۳۲۳۲۳۲۳۳۴۳۴۳۴۳۴////۲۶۲۶۲۶۲۶۲۶۲۶۲۶۲۶////۸۵۸۵۸۵۸۵.............................................................خاتم شهرستان

۲۷۳۲۷۳۲۷۳۲۷۳////۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۰۰۰۰۳۰۳۰۳۰۳۰////۲۴۲۴۲۴۲۴۸۰۸۰۸۰۸۰////۲۷۲۷۲۷۲۷۴۶۴۶۴۶۴۶////۰۶۰۶۰۶۰۶...................................................................................مروست 

۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹////۲۸۱۲۸۱۲۸۱۲۸۱۰۰۰۰۰۶۰۶۰۶۰۶////۲۲۲۲۲۲۲۲۱۰۱۰۱۰۱۰////۲۶۲۶۲۶۲۶۹۸۹۸۹۸۹۸////۶۶۶۶۱۱۱۱.......................................................................................هرات

۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۰۰۰۰۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۵۷۵۷۵۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۸۵۸۵۸۵۸............................................................طبس شهرستان

۹۰۹۰۹۰۹۰////۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۰۰۰۰۴۶۴۶۴۶۴۶////۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۵۷۵۷۵۷////۲۰۲۰۲۰۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱////۵۸۵۸۵۸۵۸......................................................................................طبس 
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1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 154

ـ      شده و وزن كل الشه     هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط     تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه         -114 ده اعضاي ضـبط ش
) كيلوگرم–رأس(1388:  گوسفند و بره

هاي ضبطيالشه

استان
عداد كل كشتار ت

+  قابل مصرف الشه(
وزنتعداد) ضبطي كليالشه

ميانگين وزن 
الشهيك 

 ����� ��	

�� ��

وزن كل الشه 
و اعضاي 
ضبط شده

۱۸۱۸۱۸۱۸۱۶۱۳۳۶۱۶۱۳۳۶۱۶۱۳۳۶۱۶۱۳۳۶۴۱۳۴۹۳۴۱۳۴۹۳۴۱۳۴۹۳۴۱۳۴۹۳////۶۴۶۰۲۰۶۶۴۶۰۲۰۶۶۴۶۰۲۰۶۶۴۶۰۲۰۶۱۳۸۵۲۱۳۸۵۲۱۳۸۵۲۱۳۸۵۲۲۵۲۱۵۷۲۵۲۱۵۷۲۵۲۱۵۷۲۵۲۱۵۷۲۰۲۰۲۰۲۰..............................................كل كشور 

۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۴۰۲۲۳۴۰۲۲۳۴۰۲۲۳۴۰۳۵۹۵۹۳۵۹۵۹۳۵۹۵۹۳۵۹۵۹////۲۱۷۳۲۲۲۱۷۳۲۲۲۱۷۳۲۲۲۱۷۳۲۲۶۳۶۶۳۶۶۳۶۶۳۶۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۱۳۶۱۹۴۱۴۱۴۱۴۱....................................................آذربايجان شرقي 
۱۸۱۸۱۸۱۸۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۱۷۲۹۵۲۸۳۵۲۸۳۵۲۸۳۵۲۸۳////۴۹۶۳۳۴۹۶۳۳۴۹۶۳۳۴۹۶۳۳۱۹۰۱۹۰۱۹۰۱۹۰۳۵۵۴۳۵۵۴۳۵۵۴۳۵۵۴۷۱۷۱۷۱۷۱......................................................جان غربي آذرباي

۲۰۲۰۲۰۲۰۳۳۳۱۳۳۳۳۱۳۳۳۳۱۳۳۳۳۱۳۶۲۳۹۸۶۲۳۹۸۶۲۳۹۸۶۲۳۹۸////۲۱۴۶۰۴۲۱۴۶۰۴۲۱۴۶۰۴۲۱۴۶۰۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۱۴۳۴۲۹۰۸۵۲۹۰۸۵۲۹۰۸۵۲۹۰۸۵۲۸۲۸۲۸۲۸......................................................................اردبيل 
۱۸۱۸۱۸۱۸۲۳۵۰۱۲۳۵۰۱۲۳۵۰۱۲۳۵۰۱۶۰۰۸۴۶۰۰۸۴۶۰۰۸۴۶۰۰۸۴////۱۰۲۲۳۵۲۱۰۲۲۳۵۲۱۰۲۲۳۵۲۱۰۲۲۳۵۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۲۰۱۲۳۶۵۸۳۳۶۵۸۳۳۶۵۸۳۳۶۵۸۳۱۸۱۸۱۸۱۸.....................................................................اصفهان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۶۲۴۶۲۴۶۲۴۶۲۴////۲۰۰۷۶۲۰۰۷۶۲۰۰۷۶۲۰۰۷۶۱۸۱۸۱۸۱۸۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۹۴۹۴۹۴۹۴..........................................................................ايالم 
۱۶۱۶۱۶۱۶۳۲۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷////۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۸۷۱۸۱۷۱۷۱۷۱۷۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۱۸۱۸۱۸۱۸.......................................................................بوشهر 
۱۴۱۴۱۴۱۴۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۷۴۲۰۱۸۶۹۶۱۸۶۹۶۱۸۶۹۶۱۸۶۹۶////۱۶۵۵۹۰۱۱۶۵۵۹۰۱۱۶۵۵۹۰۱۱۶۵۵۹۰۱۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۱۱۲۷۶۷۲۷۲۷۲۷۲........................................................................تهران 
۱۷۱۷۱۷۱۷۴۰۵۵۴۰۵۵۴۰۵۵۴۰۵۵۶۹۵۱۶۹۵۱۶۹۵۱۶۹۵۱////۸۰۵۱۰۸۰۵۱۰۸۰۵۱۰۸۰۵۱۰۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶۲۸۹۶۵۵۵۵۵۵۵۵...........................................حال و بختياري چهارم

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴۹۵۴////۲۴۱۱۸۲۴۱۱۸۲۴۱۱۸۲۴۱۱۸۴۸۴۸۴۸۴۸۸۳۰۸۳۰۸۳۰۸۳۰۲۹۲۹۲۹۲۹...................................................... جنوبي خراسان
۱۷۱۷۱۷۱۷۱۳۵۸۶۱۳۵۸۶۱۳۵۸۶۱۳۵۸۶۳۶۶۸۴۳۶۶۸۴۳۶۶۸۴۳۶۶۸۴////۹۳۷۶۱۵۹۳۷۶۱۵۹۳۷۶۱۵۹۳۷۶۱۵۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۱۳۴۸۲۳۰۹۸۲۳۰۹۸۲۳۰۹۸۲۳۰۹۸۱۴۱۴۱۴۱۴....................................................... رضوي خراسان
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷۱۱۱۷۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸۶۴۷۸۶////۴۰۶۰۹۴۰۶۰۹۴۰۶۰۹۴۰۶۰۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۳۶۶۹۳۶۶۹۳۶۶۹۳۶۶۹۵۰۵۰۵۰۵۰...................................................... شماليخراسان

۱۶۱۶۱۶۱۶۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۵۰۲۷۱۶۶۱۲۱۶۶۱۲۱۶۶۱۲۱۶۶۱۲////۳۲۳۵۱۷۳۲۳۵۱۷۳۲۳۵۱۷۳۲۳۵۱۷۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۱۱۵۸۵۱۱۵۸۵۱۱۵۸۵۱۱۵۸۵۰۷۰۷۰۷۰۷.................................................................خوزستان 
۱۶۱۶۱۶۱۶۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۱۳۲۵۳۹۷۲۳۹۷۲۳۹۷۲۳۹۷۲////۲۶۴۹۴۲۶۴۹۴۲۶۴۹۴۲۶۴۹۴۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۲۶۴۷۸۶۸۶۸۶۸۶.......................................................................زنجان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۲۶۶۸۲۶۶۸۲۶۶۸۲۶۶۸////۸۵۱۶۷۸۵۱۶۷۸۵۱۶۷۸۵۱۶۷۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۱۹۶۰۵۶۵۶۵۶۵۶......................................................................سمنان 
۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۰۸۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵////۵۴۰۰۹۵۴۰۰۹۵۴۰۰۹۵۴۰۰۹۴۳۴۳۴۳۴۳۸۹۰۸۹۰۸۹۰۸۹۰۷۰۷۰۷۰۷۰............................................سيستان و بلوچستان 

۱۸۱۸۱۸۱۸۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۲۴۶۹۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷۱۳۰۰۷////۲۲۵۹۷۹۲۲۵۹۷۹۲۲۵۹۷۹۲۲۵۹۷۹۵۷۷۵۷۷۵۷۷۵۷۷۱۰۵۳۸۱۰۵۳۸۱۰۵۳۸۱۰۵۳۸۲۶۲۶۲۶۲۶........................................................................فارس 
۲۱۲۱۲۱۲۱۰۰۰۰۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹////۴۳۷۱۸۴۳۷۱۸۴۳۷۱۸۴۳۷۱۸۲۳۰۲۳۰۲۳۰۲۳۰۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۵۰۲۹۸۷۸۷۸۷۸۷.......................................................................قزوين 

۲۸۹۳۵۱۲۸۹۳۵۱۲۸۹۳۵۱۲۸۹۳۵۱۶۴۰۶۴۰۶۴۰۶۴۰۱۲۸۰۰۱۲۸۰۰۱۲۸۰۰۱۲۸۰۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۰۰۹۱۱۰۰۹۱۱۰۰۹۱۱۰۰۹۱۲۲۸۹۱۲۲۸۹۱۲۲۸۹۱۲۲۸۹۱.............................................................................قم 
۲۱۲۱۲۱۲۱۱۱۱۱۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۸۲۲۴۸۲۲۴۸۲۲۴۸۲۲۴////۳۶۹۷۳۳۶۹۷۳۳۶۹۷۳۳۶۹۷۳۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۶۶۷۸۶۶۷۸۶۶۷۸۶۶۷۸۰۷۰۷۰۷۰۷.................................................................كردستان 

۱۶۱۶۱۶۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۸۱۶۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲۴۱۹۲////۱۲۱۴۵۰۱۲۱۴۵۰۱۲۱۴۵۰۱۲۱۴۵۰۲۰۴۲۰۴۲۰۴۲۰۴۳۳۷۶۳۳۷۶۳۳۷۶۳۳۷۶۵۵۵۵۵۵۵۵.......................................................................كرمان 
۱۴۱۴۱۴۱۴۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۱۱۳۹۵۷۲۴۵۷۲۴۵۷۲۴۵۷۲۴////۱۰۵۳۵۷۱۰۵۳۵۷۱۰۵۳۵۷۱۰۵۳۵۷۳۲۴۳۲۴۳۲۴۳۲۴۴۵۸۵۴۵۸۵۴۵۸۵۴۵۸۵۱۵۱۵۱۵۱۵..................................................................كرمانشاه 

۱۵۱۵۱۵۱۵۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۲۲۷۹۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵۷۰۲۵////۳۹۹۰۲۳۹۹۰۲۳۹۹۰۲۳۹۹۰۲۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۴۷۴۶۴۷۴۶۴۷۴۶۴۷۴۶۵۶۵۶۵۶۵۶............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۸۱۸۱۸۱۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲۷۴۳۲////۱۰۱۰۳۰۱۰۱۰۳۰۱۰۱۰۳۰۱۰۱۰۳۰۳۵۷۳۵۷۳۵۷۳۵۷۶۷۲۴۶۷۲۴۶۷۲۴۶۷۲۴۸۳۸۳۸۳۸۳....................................................................گلستان 

۱۹۱۹۱۹۱۹۴۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹۴۸۳۹۱۱۱۷۱۱۱۱۷۱۱۱۱۷۱۱۱۱۷۱////۷۴۲۰۹۷۴۲۰۹۷۴۲۰۹۷۴۲۰۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۶۳۳۲۶۳۳۲۶۳۳۲۶۳۳۲۸۵۸۵۸۵۸۵.......................................................................گيالن 
۱۶۱۶۱۶۱۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۶۵۴۶۱۸۳۹۸۱۸۳۹۸۱۸۳۹۸۱۸۳۹۸////۹۴۵۲۶۹۴۵۲۶۹۴۵۲۶۹۴۵۲۶۷۳۷۷۳۷۷۳۷۷۳۷۱۱۸۵۲۱۱۸۵۲۱۱۸۵۲۱۱۸۵۲۰۰۰۰۸۸۸۸.....................................................................لرستان 

۱۵۱۵۱۵۱۵۷۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷۷۷۸۷۷۱۷۲۴۹۱۷۲۴۹۱۷۲۴۹۱۷۲۴۹////۲۰۲۷۱۹۲۰۲۷۱۹۲۰۲۷۱۹۲۰۲۷۱۹۵۹۳۵۹۳۵۹۳۵۹۳۹۳۷۲۹۳۷۲۹۳۷۲۹۳۷۲۸۰۸۰۸۰۸۰...................................................................مازندران 
۲۰۲۰۲۰۲۰۲۷۲۴۲۷۲۴۲۷۲۴۲۷۲۴۷۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹۶۷۶۹۶////۸۶۶۵۷۸۶۶۵۷۸۶۶۵۷۸۶۶۵۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۲۳۷۴۹۷۲۴۹۷۲۴۹۷۲۴۹۷۲۹۸۹۸۹۸۹۸.....................................................................مركزي 

۱۶۱۶۱۶۱۶۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۷۲۸۷۲۸۷۲۸۷۲۸////۱۴۰۵۱۱۴۰۵۱۱۴۰۵۱۱۴۰۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۵۳۶۵۳۶۵۳۶۵۳۶۲۴۲۴۲۴۲۴..................................................................هرمزگان 
۲۱۲۱۲۱۲۱۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۳۲۱۷۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲۱۷۳۳۲////۱۲۵۵۸۶۱۲۵۵۸۶۱۲۵۵۸۶۱۲۵۵۸۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۶۵۶۱۴۱۱۵۱۴۱۱۵۱۴۱۱۵۱۴۱۱۵۵۲۵۲۵۲۵۲......................................................................همدان 

۱۷۱۷۱۷۱۷۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۵۸۹۱۵۲۹۱۵۲۹۱۵۲۹۱۵۲////۱۳۸۰۵۳۱۳۸۰۵۳۱۳۸۰۵۳۱۳۸۰۵۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۴۶۳۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۸۱۹۴۷۰۷۰۷۰۷۰............................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388155–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

 اعضاي ضـبط شـده     هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه         ميانگين وزن الشه   تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و        -115
) كيلوگرم–رأس(1388: و بزغاله بز

هاي ضبطيالشه

استان
تعداد كل كشتار 

+  قابل مصرف الشه(
وزنتعداد) ضبطي كليالشه

ميانگين وزن 
الشهيك 

 ����� ��	

�� ��

وزن كل الشه 
و اعضاي 
ضبط شده

۱۳۱۳۱۳۱۳۳۳۶۳۶۳۳۶۳۶۳۳۶۳۶۳۳۶۳۶۷۵۳۶۱۷۵۳۶۱۷۵۳۶۱۷۵۳۶۱////۱۹۱۵۸۳۶۱۹۱۵۸۳۶۱۹۱۵۸۳۶۱۹۱۵۸۳۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۳۱۹۶۴۱۷۲۵۴۱۷۲۵۴۱۷۲۵۴۱۷۲۵۰۶۰۶۰۶۰۶..............................................كل كشور 

۱۴۱۴۱۴۱۴۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶۲۹۴۶////۱۶۳۰۵۱۶۳۰۵۱۶۳۰۵۱۶۳۰۵۴۱۴۱۴۱۴۱۵۸۷۵۸۷۵۸۷۵۸۷۳۲۳۲۳۲۳۲....................................................آذربايجان شرقي 
۱۳۱۳۱۳۱۳۲۷۹۲۷۹۲۷۹۲۷۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹۴۳۹////۱۳۷۷۷۱۳۷۷۷۱۳۷۷۷۱۳۷۷۷۱۲۱۲۱۲۱۲۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳......................................................آذربايجان غربي 

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۸۱۸۱۸۱۸۵۳۵۳۵۳۵۳////۷۵۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۷۵۳۳۲۲۲۲۳۵۳۵۳۵۳۵۵۰۵۰۵۰۵۰......................................................................اردبيل 
۱۲۱۲۱۲۱۲۶۳۷۳۶۳۷۳۶۳۷۳۶۳۷۳۱۷۲۵۵۱۷۲۵۵۱۷۲۵۵۱۷۲۵۵////۵۴۷۲۹۵۵۴۷۲۹۵۵۴۷۲۹۵۵۴۷۲۹۵۸۵۸۸۵۸۸۵۸۸۵۸۱۰۸۸۲۱۰۸۸۲۱۰۸۸۲۱۰۸۸۲۶۸۶۸۶۸۶۸.....................................................................اصفهان 

۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶////۷۵۹۴۷۵۹۴۷۵۹۴۷۵۹۴۸۸۸۸۱۱۹۱۱۹۱۱۹۱۱۹۸۸۸۸۸۸۸۸..........................................................................ايالم 
۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۴۴۱۴۴۱۴۴۱۴۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰////۱۵۷۹۳۱۵۷۹۳۱۵۷۹۳۱۵۷۹۳۱۴۱۴۱۴۱۴۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۴۱۴۱۴۱۴.......................................................................شهر بو

۱۲۱۲۱۲۱۲۴۶۵۴۶۵۴۶۵۴۶۵۵۸۰۵۸۰۵۸۰۵۸۰////۸۴۸۸۵۸۴۸۸۵۸۴۸۸۵۸۴۸۸۵۹۹۹۹۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۷۸۷۸۷۸۷۸........................................................................تهران 
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۱۸۷۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴۱۷۰۴////۱۱۴۵۱۱۱۴۵۱۱۱۴۵۱۱۱۴۵۱۳۷۳۷۳۷۳۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۹۷۹۷۹۷۹۷...........................................چهارمحال و بختياري 

۱۲۱۲۱۲۱۲۹۱۹۱۹۱۹۱۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵////۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱۱۶۹۰۱۱۹۱۹۱۹۱۹۲۳۴۲۳۴۲۳۴۲۳۴۳۲۳۲۳۲۳۲...................................................... جنوبي خراسان
۱۵۱۵۱۵۱۵۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶۴۱۵۶۴////۸۶۵۵۲۸۶۵۵۲۸۶۵۵۲۸۶۵۵۲۳۸۳۸۳۸۳۸۵۸۳۵۸۳۵۸۳۵۸۳۳۴۳۴۳۴۳۴....................................................... رضوي خراسان
۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۲۲۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶۳۵۶...................................................... شماليخراسان

۱۲۱۲۱۲۱۲۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۱۹۰۹۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳۴۸۲۳////۱۲۷۹۸۱۲۷۹۸۱۲۷۹۸۱۲۷۹۸۴۴۴۴۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۹۱۴۲۹۱۴۲۹۱۴۲۹۱۴۶۱۶۱۶۱۶۱.................................................................خوزستان 
۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۷۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸۲۸.......................................................................زنجان 

۹۹۹۹۳۷۰۳۷۰۳۷۰۳۷۰۵۴۳۵۴۳۵۴۳۵۴۳////۳۳۴۹۸۳۳۴۹۸۳۳۴۹۸۳۳۴۹۸۱۹۱۹۱۹۱۹۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۷۳۱۱۱۱۱۱۱۱......................................................................سمنان 
۱۲۱۲۱۲۱۲۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۳۲۸۳۲۸۳۲۸۳۲۸////۱۳۲۲۰۱۳۲۲۰۱۳۲۲۰۱۳۲۲۰۵۵۵۵۶۳۶۳۶۳۶۳۶۰۶۰۶۰۶۰............................................سيستان و بلوچستان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۲۶۰۷۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱۹۷۵۱////۲۵۵۳۰۳۲۵۵۳۰۳۲۵۵۳۰۳۲۵۵۳۰۳۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۷۱۴۴۷۱۴۴۷۱۴۴۷۱۴۴۶۴۶۴۶۴۶۴........................................................................فارس 
۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۹۲۳۵۱۱۱۱۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵.......................................................................قزوين 

۶۹۲۱۴۶۹۲۱۴۶۹۲۱۴۶۹۲۱۴۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵۲۰۸۵۱۵۱۵۱۵۱۵۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۲۰۷۰۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵۴۱۵۵.............................................................................قم 
۱۴۱۴۱۴۱۴۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۲۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱////۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹۱۰۱۵۹۴۴۴۴۴۴۴۴۶۶۶۶۵۹۵۹۵۹۵۹۹۸۹۸۹۸۹۸.................................................................كردستان 

۱۳۱۳۱۳۱۳۵۷۴۵۷۴۵۷۴۵۷۴۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰۱۶۹۰////۷۶۱۲۷۷۶۱۲۷۷۶۱۲۷۷۶۱۲۷۸۳۸۳۸۳۸۳۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۱۱۱۶۴۵۴۵۴۵۴۵.......................................................................كرمان 
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۱۲۳۵۲۸۵۲۸۵۲۸۵۲۸////۲۷۰۶۳۲۷۰۶۳۲۷۰۶۳۲۷۰۶۳۲۹۲۹۲۹۲۹۴۰۵۴۰۵۴۰۵۴۰۵۹۷۹۷۹۷۹۷..................................................................كرمانشاه 

۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۰۸۲۳۰۸۲۳۰۸۲۳۰۸۶۵۸۶۶۵۸۶۶۵۸۶۶۵۸۶////۵۹۱۶۴۵۹۱۶۴۵۹۱۶۴۵۹۱۶۴۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۴۲۷۸۹۶۹۶۹۶۹۶............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۴۱۴۱۴۱۴۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶۱۵۶۶////۴۰۵۴۰۴۰۵۴۰۴۰۵۴۰۴۰۵۴۰۸۷۸۷۸۷۸۷۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۹۰۸۳۸۳۸۳۸۳....................................................................گلستان 

۱۶۱۶۱۶۱۶۲۰۸۰۲۰۸۰۲۰۸۰۲۰۸۰۲۹۲۷۲۹۲۷۲۹۲۷۲۹۲۷////۶۰۹۵۵۶۰۹۵۵۶۰۹۵۵۶۰۹۵۵۵۱۵۱۵۱۵۱۸۴۷۸۴۷۸۴۷۸۴۷۶۱۶۱۶۱۶۱.......................................................................گيالن 
۱۳۱۳۱۳۱۳۱۱۱۱۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۲۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶۲۶۵۶////۳۰۵۶۲۳۰۵۶۲۳۰۵۶۲۳۰۵۶۲۷۸۷۸۷۸۷۸۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۱۰۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲.....................................................................لرستان 

۱۳۱۳۱۳۱۳۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۴۴۲۶۵۶۹۴۵۶۹۴۵۶۹۴۵۶۹۴////۸۰۸۰۵۸۰۸۰۵۸۰۸۰۵۸۰۸۰۵۹۱۹۱۹۱۹۱۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۱۲۶۸۹۳۹۳۹۳۹۳...................................................................مازندران 
۱۳۱۳۱۳۱۳۷۶۶۷۶۶۷۶۶۷۶۶۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹۱۱۹۹////۵۵۷۰۲۵۵۷۰۲۵۵۷۰۲۵۵۷۰۲۳۱۳۱۳۱۳۱۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۹۷۹۷۹۷۹۷.....................................................................مركزي 

۱۳۱۳۱۳۱۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳۱۱۴۳////۲۷۶۳۹۲۷۶۳۹۲۷۶۳۹۲۷۶۳۹۶۱۶۱۶۱۶۱۸۰۰۸۰۰۸۰۰۸۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱..................................................................هرمزگان 
۱۲۷۴۱۱۲۷۴۱۱۲۷۴۱۱۲۷۴۱۲۲۲۲۳۸۳۸۳۸۳۸۱۹۱۹۱۹۱۹۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۵۶۲۹۴۲۹۴۲۹۴۲۹۴......................................................................همدان 

۱۲۱۲۱۲۱۲۷۱۸۷۱۸۷۱۸۷۱۸۴۴۹۶۴۴۹۶۴۴۹۶۴۴۹۶////۸۸۰۲۱۸۸۰۲۱۸۸۰۲۱۸۸۰۲۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۱۱۳۷۷۸۳۷۷۸۳۷۷۸۳۷۷۸۱۵۱۵۱۵۱۵............................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 156

 اعضاي ضـبط شـده     ي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه        هاي ضبط  تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه         -116
) كيلوگرم–رأس(1388: گاو و گوساله 

هاي ضبطيالشه

استان
تعداد كل كشتار 

+  قابل مصرف الشه(
وزنتعداد) ضبطي كليالشه

ميانگين وزن 
الشهيك 

 ����� ��	

�� ��

وزن كل الشه 
و اعضاي 
ضبط شده

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۶۶۲۵۷۳۶۶۲۵۷۳۶۶۲۵۷۳۶۶۲۵۷۲۴۴۵۸۰۸۲۴۴۵۸۰۸۲۴۴۵۸۰۸۲۴۴۵۸۰۸////۱۴۴۴۸۱۱۱۴۴۴۸۱۱۱۴۴۴۸۱۱۱۴۴۴۸۱۱۱۱۱۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۵۴۱۲۰۷۹۵۵۱۲۰۷۹۵۵۱۲۰۷۹۵۵۱۲۰۷۹۵۵۱۸۲۸۲۸۲۸۲..............................................كل كشور 

۱۷۹۱۷۹۱۷۹۱۷۹۳۶۹۳۵۳۶۹۳۵۳۶۹۳۵۳۶۹۳۵۱۴۶۰۰۰۱۴۶۰۰۰۱۴۶۰۰۰۱۴۶۰۰۰////۷۸۳۰۰۷۸۳۰۰۷۸۳۰۰۷۸۳۰۰۶۰۹۶۰۹۶۰۹۶۰۹۱۰۹۰۶۵۱۰۹۰۶۵۱۰۹۰۶۵۱۰۹۰۶۵۰۹۰۹۰۹۰۹....................................................آذربايجان شرقي 
۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۶۹۸۶۶۹۸۶۶۹۸۶۶۹۸۶۵۰۰۸۳۵۰۰۸۳۵۰۰۸۳۵۰۰۸۳////۵۹۰۱۶۵۹۰۱۶۵۹۰۱۶۵۹۰۱۶۲۹۱۲۹۱۲۹۱۲۹۱۴۳۰۹۷۴۳۰۹۷۴۳۰۹۷۴۳۰۹۷۱۰۱۰۱۰۱۰......................................................آذربايجان غربي 

۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۱۷۱۳۱۱۷۱۳۱۱۷۱۳۱۱۷۱۳۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶۴۲۵۲۶////۳۶۸۱۶۳۶۸۱۶۳۶۸۱۶۳۶۸۱۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۳۰۸۱۳۳۰۸۱۳۳۰۸۱۳۳۰۸۱۳۶۶۶۶۶۶۶۶......................................................................اردبيل 
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۲۵۸۶۷۲۵۸۶۷۲۵۸۶۷۲۵۸۶۷۱۹۴۹۷۶۱۹۴۹۷۶۱۹۴۹۷۶۱۹۴۹۷۶////۶۷۱۴۳۶۷۱۴۳۶۷۱۴۳۶۷۱۴۳۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶۱۶۹۱۰۹۱۶۹۱۰۹۱۶۹۱۰۹۱۶۹۱۰۹۶۷۶۷۶۷۶۷.....................................................................اصفهان 

۱۶۲۱۶۲۱۶۲۱۶۲۳۴۷۳۴۷۳۴۷۳۴۷۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵۸۳۲۵////۶۰۴۵۶۰۴۵۶۰۴۵۶۰۴۵۴۹۴۹۴۹۴۹۷۹۷۸۷۹۷۸۷۹۷۸۷۹۷۸۸۲۸۲۸۲۸۲..........................................................................ايالم 
۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲۶۶۳۲۶۵۵۵۵۹۷۰۹۷۰۹۷۰۹۷۰۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۴۸۳۴۸۳۴۸۳۴۸۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳۱۴۵۳.......................................................................بوشهر 
۱۷۵۱۷۵۱۷۵۱۷۵۷۱۰۶۳۷۱۰۶۳۷۱۰۶۳۷۱۰۶۳۴۸۱۴۴۷۴۸۱۴۴۷۴۸۱۴۴۷۴۸۱۴۴۷////۲۸۵۴۲۳۲۸۵۴۲۳۲۸۵۴۲۳۲۸۵۴۲۳۲۳۴۲۲۳۴۲۲۳۴۲۲۳۴۲۴۱۰۳۸۴۴۱۰۳۸۴۴۱۰۳۸۴۴۱۰۳۸۴۲۳۲۳۲۳۲۳........................................................................تهران 

۱۵۶۱۵۶۱۵۶۱۵۶۵۲۹۵۵۲۹۵۵۲۹۵۵۲۹۵۳۴۷۴۴۳۴۷۴۴۳۴۷۴۴۳۴۷۴۴////۱۰۷۴۳۱۰۷۴۳۱۰۷۴۳۱۰۷۴۳۱۸۸۱۸۸۱۸۸۱۸۸۲۹۴۴۹۲۹۴۴۹۲۹۴۴۹۲۹۴۴۹۶۴۶۴۶۴۶۴...........................................چهارمحال و بختياري 
۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۱۳۸۰۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۵۹۹۶۵////۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۴۵۵۴۶۱۶۱۶۱۶۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۷۴۷۴۷۴۷۴...................................................... جنوبي خراسان
۱۶۴۱۶۴۱۶۴۱۶۴۵۳۰۹۰۵۳۰۹۰۵۳۰۹۰۵۳۰۹۰۲۱۵۶۵۰۲۱۵۶۵۰۲۱۵۶۵۰۲۱۵۶۵۰////۸۹۳۲۹۸۹۳۲۹۸۹۳۲۹۸۹۳۲۹۹۸۸۹۸۸۹۸۸۹۸۸۱۶۲۵۶۰۱۶۲۵۶۰۱۶۲۵۶۰۱۶۲۵۶۰۵۳۵۳۵۳۵۳....................................................... رضوي خراسان

۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۷۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۱۹۵۳۲۱۹۵۳۲۱۹۵۳۲۱۹۵۳////۹۳۳۷۹۳۳۷۹۳۳۷۹۳۳۷۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۱۰۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹۱۹۲۰۹۶۳۶۳۶۳۶۳...................................................... شماليانخراس
۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۲۶۱۰۹۸۵۱۰۹۸۵۱۰۹۸۵۱۰۹۸۵۹۸۰۸۸۹۸۰۸۸۹۸۰۸۸۹۸۰۸۸////۷۷۲۲۸۷۷۲۲۸۷۷۲۲۸۷۷۲۲۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۶۸۸۸۷۱۰۳۸۷۱۰۳۸۷۱۰۳۸۷۱۰۳۶۰۶۰۶۰۶۰.................................................................خوزستان 

۱۷۷۱۷۷۱۷۷۱۷۷۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۸۲۰۲۹۴۴۴۱۹۴۴۴۱۹۴۴۴۱۹۴۴۴۱////۲۸۸۶۳۲۸۸۶۳۲۸۸۶۳۲۸۸۶۳۴۸۶۴۸۶۴۸۶۴۸۶۸۶۲۳۹۸۶۲۳۹۸۶۲۳۹۸۶۲۳۹۴۵۴۵۴۵۴۵.......................................................................زنجان 
۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۲۸۵۸۲۸۵۸۲۸۵۸۲۸۵۸۳۸۴۱۸۳۸۴۱۸۳۸۴۱۸۳۸۴۱۸////۸۳۷۳۸۳۷۳۸۳۷۳۸۳۷۳۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۳۵۵۶۰۳۵۵۶۰۳۵۵۶۰۳۵۵۶۰۶۲۶۲۶۲۶۲......................................................................سمنان 

۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۵۱۸۷۵۱۸۷۵۱۸۷۵۱۸۷۴۱۰۶۱۴۱۰۶۱۴۱۰۶۱۴۱۰۶۱////۱۲۴۱۷۶۱۲۴۱۷۶۱۲۴۱۷۶۱۲۴۱۷۶۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۳۵۸۷۴۴۲۴۲۴۲۴۲............................................سيستان و بلوچستان 
۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۹۳۰۳۱۱۳۸۵۷۱۱۳۸۵۷۱۱۳۸۵۷۱۱۳۸۵۷////۴۹۱۱۰۴۹۱۱۰۴۹۱۱۰۴۹۱۱۰۵۷۸۵۷۸۵۷۸۵۷۸۱۰۴۵۵۴۱۰۴۵۵۴۱۰۴۵۵۴۱۰۴۵۵۴۸۹۸۹۸۹۸۹........................................................................فارس 
۱۹۸۱۹۸۱۹۸۱۹۸۰۰۰۰۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶////۲۳۲۷۳۲۳۲۷۳۲۳۲۷۳۲۳۲۷۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶۶۲۰۳۶۲۰۲۰۲۰۲۰.......................................................................قزوين 

۱۰۴۱۵۱۰۴۱۵۱۰۴۱۵۱۰۴۱۵۵۷۰۵۷۰۵۷۰۵۷۰۸۵۵۰۰۸۵۵۰۰۸۵۵۰۰۸۵۵۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۴۱۷۷۱۴۱۷۷۱۴۱۷۷۱۴۱۷۷۹۹۶۷۷۹۹۶۷۷۹۹۶۷۷۹۹۶۷۷.............................................................................قم 
۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۵۳۱۱۱۷۸۱۱۱۷۸۱۱۱۷۸۱۱۱۷۸۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶۹۸۷۵۶////۴۰۰۵۰۴۰۰۵۰۴۰۰۵۰۴۰۰۵۰۵۶۹۵۶۹۵۶۹۵۶۹۸۷۵۷۸۸۷۵۷۸۸۷۵۷۸۸۷۵۷۸۹۲۹۲۹۲۹۲.................................................................كردستان 

۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۹۱۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶۱۵۴۶۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰۳۴۴۰۰////۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۳۳۹۸۸۲۰۶۲۰۶۲۰۶۲۰۶۳۲۸۵۴۳۲۸۵۴۳۲۸۵۴۳۲۸۵۴۴۹۴۹۴۹۴۹.......................................................................كرمان 
۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۳۹۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸۱۴۵۸۴۷۹۶۵۴۷۹۶۵۴۷۹۶۵۴۷۹۶۵////۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۵۰۵۸۱۳۳۴۳۳۴۳۳۴۳۳۴۴۶۵۰۷۴۶۵۰۷۴۶۵۰۷۴۶۵۰۷۲۴۲۴۲۴۲۴..................................................................كرمانشاه 

۱۴۲۱۴۲۱۴۲۱۴۲۸۹۶۸۹۶۸۹۶۸۹۶۹۱۴۶۹۱۴۶۹۱۴۶۹۱۴۶////۳۳۳۳۶۵۲۶۵۲۶۵۲۶۵۲۵۸۵۸۵۸۵۸۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۸۲۵۰۲۴۲۴۲۴۲۴............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۵۰۰۴۲۸۹۵۷۲۸۹۵۷۲۸۹۵۷۲۸۹۵۷////۱۹۷۲۳۱۹۷۲۳۱۹۷۲۳۱۹۷۲۳۱۴۸۱۴۸۱۴۸۱۴۸۲۳۹۵۳۲۳۹۵۳۲۳۹۵۳۲۳۹۵۳۸۴۸۴۸۴۸۴....................................................................گلستان 

۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۴۷۱۷۳۸۸۱۷۳۸۸۱۷۳۸۸۱۷۳۸۸۹۱۸۱۴۹۱۸۱۴۹۱۸۱۴۹۱۸۱۴////۱۰۰۱۱۸۱۰۰۱۱۸۱۰۰۱۱۸۱۰۰۱۱۸۵۰۴۵۰۴۵۰۴۵۰۴۷۴۴۲۶۷۴۴۲۶۷۴۴۲۶۷۴۴۲۶۶۷۶۷۶۷۶۷.......................................................................گيالن 
۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۱۶۲۶۱۱۶۲۶۱۱۶۲۶۱۱۶۲۶۶۲۷۴۰۶۲۷۴۰۶۲۷۴۰۶۲۷۴۰////۵۰۶۰۹۵۰۶۰۹۵۰۶۰۹۵۰۶۰۹۴۱۱۴۱۱۴۱۱۴۱۱۵۱۱۱۴۵۱۱۱۴۵۱۱۱۴۵۱۱۱۴۳۶۳۶۳۶۳۶.....................................................................لرستان 

۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۴۹۱۵۸۶۷۱۵۸۶۷۱۵۸۶۷۱۵۸۶۷۷۳۴۱۴۷۳۴۱۴۷۳۴۱۴۷۳۴۱۴////۸۰۷۸۷۸۰۷۸۷۸۰۷۸۷۸۰۷۸۷۳۸۶۳۸۶۳۸۶۳۸۶۵۷۵۴۷۵۷۵۴۷۵۷۵۴۷۵۷۵۴۷۰۹۰۹۰۹۰۹...................................................................مازندران 
۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۶۰۱۰۴۸۰۱۰۴۸۰۱۰۴۸۰۱۰۴۸۰۹۳۲۱۹۹۳۲۱۹۹۳۲۱۹۹۳۲۱۹////۲۹۷۱۲۲۹۷۱۲۲۹۷۱۲۲۹۷۱۲۵۱۵۵۱۵۵۱۵۵۱۵۸۲۷۳۹۸۲۷۳۹۸۲۷۳۹۸۲۷۳۹۶۶۶۶۶۶۶۶.....................................................................مركزي 

۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۷۰۸۷۰۸۷۰۸۷۰۸۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷////۲۰۶۵۶۲۰۶۵۶۲۰۶۵۶۲۰۶۵۶۳۷۳۷۳۷۳۷۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۵۸۳۹۸۱۸۱۸۱۸۱..................................................................مزگان هر
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۷۱۵۲۰۷۱۵۲۰۷۱۵۲۰۷۱۵۱۲۶۵۶۸۱۲۶۵۶۸۱۲۶۵۶۸۱۲۶۵۶۸////۳۳۹۱۸۳۳۹۱۸۳۳۹۱۸۳۳۹۱۸۵۲۷۵۲۷۵۲۷۵۲۷۱۰۵۸۵۳۱۰۵۸۵۳۱۰۵۸۵۳۱۰۵۸۵۳۸۶۸۶۸۶۸۶......................................................................همدان 

۱۹۷۱۹۷۱۹۷۱۹۷۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶۲۷۷۶۱۷۵۸۲۱۷۵۸۲۱۷۵۸۲۱۷۵۸۲////۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۶۵۴۷۷۵۷۵۷۵۷۵۱۴۸۰۶۱۴۸۰۶۱۴۸۰۶۱۴۸۰۶۴۱۴۱۴۱۴۱............................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388157–هاي كشورشتارگاهآمار كشتار دام ك

هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه اعضاي ضـبط شـده               تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه         -117
) كيلوگرم–رأس(1388:  گاوميش و بچه گاوميش   

هاي ضبطيالشه

استان
تعداد كل كشتار 

+  قابل مصرف الشه(
وزنتعداد) ضبطي كليالشه

ميانگين وزن 
الشهيك 

 ����� ��	

�� ��

وزن كل الشه 
و اعضاي 
ضبط شده

۱۸۶۱۸۶۱۸۶۱۸۶۷۵۲۵۷۵۲۵۷۵۲۵۷۵۲۵۳۰۶۳۴۳۰۶۳۴۳۰۶۳۴۳۰۶۳۴////۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۳۱۰۵۰۱۲۴۱۲۴۱۲۴۱۲۴۲۳۱۰۹۲۳۱۰۹۲۳۱۰۹۲۳۱۰۹۳۶۳۶۳۶۳۶..............................................كل كشور 

۱۸۴۱۸۴۱۸۴۱۸۴۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۸۸۸۸۶۳۸۷۶۳۸۷۶۳۸۷۶۳۸۷////۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۷۶۳۲۱۰۱۰۱۰۱۰۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۱۸۴۹۹۰۹۰۹۰۹۰....................................................آذربايجان شرقي 
۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۹۴۷۶۲۷۶۲۷۶۲۷۶۲۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴۱۷۳۴////۵۳۳۸۵۳۳۸۵۳۳۸۵۳۳۸۵۵۵۵۹۷۲۹۷۲۹۷۲۹۷۲۴۰۴۰۴۰۴۰......................................................آذربايجان غربي 

۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۴۴۲۷۵۵۵۵۵۵۵۵۱۱۰۵۵۱۱۰۵۵۱۱۰۵۵۱۱۰۵۵۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۴۴۳۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸۱۲۴۹۸......................................................................اردبيل 
۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................ايالم 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................بوشهر 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................تهران 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...........................................چهارمحال و بختياري 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................... جنوبي خراسان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰....................................................... رضوي خراسان
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................... شماليخراسان

۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۵۱۴۵۱۴۵۱۴۵۱۴۹۴۸۰۹۴۸۰۹۴۸۰۹۴۸۰////۱۲۳۵۴۱۲۳۵۴۱۲۳۵۴۱۲۳۵۴۵۲۵۲۵۲۵۲۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۸۹۶۶۴۲۴۲۴۲۴۲.................................................................خوزستان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................زنجان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................سمنان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................سيستان و بلوچستان 

۶۵۶۵۶۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴........................................................................فارس 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................قزوين 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.............................................................................قم 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................كردستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................كرمان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................كرمانشاه 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۶۶۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................................گلستان 

۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۳۱۳۴۱۳۴۱۳۴۱۳۴۴۰۱۴۰۱۴۰۱۴۰۱////۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۱۰۲۲۲۲۲۶۷۲۶۷۲۶۷۲۶۷۵۰۵۰۵۰۵۰.......................................................................گيالن 
۱۲۱۲۱۲۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................مازندران 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................مركزي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................هرمزگان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................همدان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰............................................................................يزد 

 

 ايران
آمار

كز 
مر



1388–هاي كشورآمار كشتار دام كشتارگاه 158

هاي ضبطي، وزن اعضاي ضبط شده و وزن كل الشه اعضاي ضـبط شـده               تعداد كل كشتار، تعداد، وزن و ميانگين وزن الشه         -118
) كيلوگرم–نفر(1388:  شتر و بچه شتر 

هاي ضبطيالشه

استان
تعداد كل كشتار 

+  قابل مصرف الشه(
وزنتعداد) ضبطي كليالشه

ميانگين وزن 
الشهيك 

 ����� ��	

�� ��

وزن كل الشه 
و اعضاي 
هضبط شد

۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۳۸۳۰۱۳۶۷۸۱۳۶۷۸۱۳۶۷۸۱۳۶۷۸////۴۵۱۷۸۴۵۱۷۸۴۵۱۷۸۴۵۱۷۸۵۱۵۱۵۱۵۱۹۸۴۸۹۸۴۸۹۸۴۸۹۸۴۸۱۰۱۰۱۰۱۰..............................................كل كشور 

۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰....................................................آذربايجان شرقي 
۲۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................آذربايجان غربي 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................اردبيل 
۱۵۱۰۴۱۵۱۰۴۱۵۱۰۴۱۵۱۰۴۱۱۱۱۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۲۸۰۱۲۱۲۱۲۱۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲۲۹۲.....................................................................اصفهان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..........................................................................ايالم 
۹۷۹۷۹۷۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳.......................................................................بوشهر 
۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۲۷۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰........................................................................تهران 

۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۲۱۱۱۱۱۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰۰۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰۱۵۰...........................................چهارمحال و بختياري 
۱۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸۱۴۱۸۲۲۲۲۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۳۰۳۰۳۰۳۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰۳۶۰...................................................... جنوبي خراسان
۹۳۳۶۹۳۳۶۹۳۳۶۹۳۳۶۹۹۹۹۱۹۸۰۱۹۸۰۱۹۸۰۱۹۸۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۲۲۰۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۱۲۲۶۳۲۰۶۳۲۰۶۳۲۰۶۳۲۰۶....................................................... رضوي خراسان
۶۰۶۰۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷۳۷...................................................... شماليخراسان

۳۰۵۳۰۵۳۰۵۳۰۵۱۱۱۱۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۱۰۵۱۰۵۱۰۵.................................................................خوزستان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................زنجان 

۱۹۹۱۹۹۱۹۹۱۹۹۳۱۳۱۳۱۳۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱۲۴۲۱////۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۲۳۹۰۲۳۹۰۲۳۹۰۲۳۹۰۱۷۱۷۱۷۱۷......................................................................سمنان 
۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳............................................تان و بلوچستان سيس

۱۶۷۰۱۶۷۰۱۶۷۰۱۶۷۰۲۲۲۲۲۴۰۲۴۰۲۴۰۲۴۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲۰۳۲۵۳۲۵۳۲۵۳۲۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵۵۶۵........................................................................فارس 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................قزوين 

۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۷۶۸۸۸۸۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۳۲۰۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۶۵۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۲۳۴۰۲۳۴۰۲۳۴۰۲۳۴۰.............................................................................قم 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.................................................................كردستان 

۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۹۳۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۷۲۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸۱۱۳۸////۲۹۴۴۲۹۴۴۲۹۴۴۲۹۴۴۵۵۵۵۹۶۶۹۶۶۹۶۶۹۶۶۲۰۲۰۲۰۲۰.......................................................................كرمان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..................................................................كرمانشاه 

۴۴۴۴۱۱۱۱۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹۰۰۰۰۲۱۹۲۱۹۲۱۹۲۱۹............................................كهگيلويه و بويراحمد 
۵۷۱۵۷۱۵۷۱۵۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵....................................................................گلستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.......................................................................گيالن 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................لرستان 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰...................................................................مازندران 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.....................................................................مركزي 

۴۰۸۴۰۸۴۰۸۴۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸۷۸..................................................................هرمزگان 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰......................................................................همدان 

۲۰۷۲۰۷۲۰۷۲۰۷۷۴۸۷۴۸۷۴۸۷۴۸۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶۲۶۱۶////۸۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱۶۸۰۱۶۹۹۹۹۱۸۶۸۱۸۶۸۱۸۶۸۱۸۶۸۵۶۵۶۵۶۵۶............................................................................يزد 
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