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 شگفتاریپ

ناون اداماه دارد.   ک تاا  1347 سال ه ازکران است یز آمار اکمر یجار یهاتیاز فعال یکیشور ک یهاشتارگاهکشتار دا  کو انتشار آمار  یآورجمع

 ناه یر اطالعات موجود در زمیرد هرگاه با سایگیشور قرار مکو محققان  ییزان، مسئوالن اجرایرار برنامهیق در اختین طریه از اک یاطالعات آمار

 رد: یتواند مورد استفاده قرار گیر میز یهادگاهیق اود، از دیتلف یر رسمیشتار غکو  واردات و صادرات شور،ک تیجمع ییایع جغرافیتوز

 ؛یو اقتصاد یت اجتماعیوضع یهااز ااخ  یکیعنوان به قرمز گوات سرانه عرضه محاسبه -1

 له، پاچه و اندرونه؛ک، روده ،پوست :لیشتار دا  از قبکبا  مرتبط یاز اقال  آمار یرخن بیتخم -2

 ؛شورکاناخت وضع مراتع  یبرا یعنوان ااخصن وزن الاه بهیانگیرات مییتغ -3

 شور.کح آن در یع صحیگوات و توز یاحتمال واردات یبرا یزیربرنامه -4

تاوان  یما  جاه یه در نتکا و استخراج آن است  یآورشور، استمرار و سرعت انجا  مراحل جمعک یهاگاهشتارکشتار دا  کمهم آمار  یهایژگیاز و

 قرار داد. مورد استفاده یزیربرنامه یبراوتاه ک یزمان یهادر فاصلهو ع یسر یلیاطالعات حاصل را خ

ن طرح، موجب یا یدر اجرا هااستان ریزیبرنامهمدیریت و سازمان شور و کسراسر  یهاشتارگاهک، کیدامپزا یهاهکمانه ابیصم یارکهم

تر املکدتر و یمف یما برا یگشاخود، مشوق و راه یهاشنهادها و انتقادیشور انتظار دارد با ارائه پکنظران و محققان صاحب یتمامر است. از کتش

 ه بااند.ین نشریدن اا

 رانیز آمار اکمر 
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 مقدمه

 1338 یهاشتار دا  سالکآمار  یمنتشر اد حاو 1344وزارت اقتصاد در خرداد ماه سال  لهیوسه بهکران ی  در اشتار داک یآمار هین نشریاول

 ز تا سالیت دااتند. از آن به بعد نینفر جمع 5000ش از یب 1335نفوس سال  یعموم یه طبق سرامارکبود  ییدر اهرها 1343ت یلغا

طرح آمار  یران اجرایز آمار اکمر 1347ه از سال کاد تا آنیه میل آمار وزارتخانه مزبور تهک شتار دا  توسط ادارهکآمار  یهاگزارش 1346

شور انجا  ک یهایم به اهرداریمستق ا مراجعهیاتبه کق میهر ماه از طر 1375آمار مزبور تا سال  یآورشتار دا  را به عهده گرفت. جمعک

 یهاهکتحت پواش اب یهاشتارگاهک یتمام ،یارکهم یبرا کیسازمان دامپزا یمادگبا توجه به اعال  آ 1376سال  از یگرفت ولیم

ریزی استانپرسشنامه همراه با دستورالعمل تکمیل آن از طریق سازمان مدیریت و برنامه 1395تا سال قرار گرفت.  یریمورد آمارگ کیدامپزا

ها و نترل و اصالح دادهکل ورود، یطرح از قب یمراحل اجرا تمامی 1396ال گرفت. از ابتدای سها قرار میها در اختیار مسئوالن کشتارگاه

یجاد( انجا  می)س رانیز آمار اکمر یهاداده یکیترونکال یآورپارچه جمعیکافزار تحت وب متصل به سامانه ارسال اطالعات طرح از طریق نر 

مه ینطرح از  یج فصلیبه منظور استخراج نتا هیمطالعات اول ،اطالعات تشاراناهش زمان کن طرح و یج ایاستخراج نتا مراحل ر روشییبا تغ. اود

است که در اختیار  1397 پاییزهای کشور نشریه حاضر چکیده نتایج آمار کشتار دا  کشتارگاه ار قرار گرفت.کدر دستور  1396سال دو  

 گیرد.کاربران قرار می

 :ردیمورد توجه قرار گر یت زاکه الز  است نین نشریا یدر استفاده از آمارها

 اود.ینم کیه دامپزاکخارج از پواش اب ییشتار دا  در مناطق روستاکن آمار، اامل اطالعات مربوط به یا (الف

 است.ا ر مجاز در اهرهیآمار ارائه اده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غ (ب

 ست.منظور اده ا یرین آمارگیز در این یمجاز بخش خصوص یهاشتارگاهک پ(

 است. «نفر»مربوط به تعداد  یهاواحد اتر در جدول (ت
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 1397 پاییز - شورک یهاشتارگاهک دام شتارک آمار چکیده نتایج

 بااد:یر میبه ارح ز 1397سال  پاییز شتار دا  درکاز آمار  یاخالصه

 هزار تن بوده است. ۸۴٫۲ شتار ادهک یهابر حسب وزن الاه، فصل پاییزدر  شورک یهاشتارگاهکد گوات قرمز در یمقدار تول -

در فصل  تعداداین  .هزار تن گزارش اده است ۲۸٫۲هزار الاه به وزن  1451 ،فصل پاییز تعداد الاه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح اده -

هازار تان    ۸٫۳هازار الااه باه وزن     317هزار تن بوده است. اساتان خراساان رضاوی باا      ۳۶٫۴هزار الاه به وزن  1885 مشابه سال قبل

 .به خود اختصاص داده استدر این فصل ن تعداد را یترشیب

این تعداد در فصل مشابه سال قبال  ه کهزار تن بوده  ۷٫۶هزار الاه به وزن  513 ،پاییزفصل  تعداد الاه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح اده -

ه با در این فصل ن تعداد را یترشیب ،هزار تن ۱٫۸ اه به وزنهزار ال 128با  اصفهان استان هزار تن بوده است. ۸٫۸هزار الاه به وزن  586

 .ه استخود اختصاص داد

این تعداد در فصل مشاابه ساال   بوده که هزار تن  ۴۶٫۶هزار الاه به وزن  230 ،فصل پاییز تعداد الاه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح اده -

ن تعداد را در این فصال  یترشیب ،هزار تن ۶٫۷هزار الاه به وزن  39ن با استان تهرا .هزار تن بوده است ۵۶٫۶ هزار الاه به وزن 288قبل 

 .به خود اختصاص داده است

این تعاداد در فصال مشاابه    ه کتن بوده  915هزار الاه به وزن  ۴٫۷، فصل پاییزذبح اده  گاومیشبچهش و یتعداد الاه قابل مصرف گاوم -

در این فصل ن تعداد را یترشیب ،تن 451هزار الاه به وزن  ۲٫۳استان خوزستان با  .تن بوده است 1183هزار الاه به وزن  ۶٫۳سال قبل 

 به خود اختصاص داده است.

این تعداد در فصل مشابه ساال قبال    هکتن بوده  973هزار الاه به وزن  ۴٫۸، فصل پاییز ذبح اده اتربچهتعداد الاه قابل مصرف اتر و  -

ن تعداد را در این فصال باه   یترشبی ،تن 235الاه به وزن  955 حدودبا  اصفهاناستان  .وده استتن ب هزار 1726هزار الاه به وزن  ۸٫۳

 است. خود اختصاص داده

ش و یلاوگر ، گااوم  کی ۲۰۲٫۷۲لاوگر ، گااو و گوسااله    کی ۱۴٫۷۹لاوگر ، باز و بزغالاه    کی ۱۹٫۴۲الااه گوسافند و باره     یکمتوسط وزن  -

 لوگر  بوده است.کی ۲۰۲٫۸۷ اتربچهلوگر  و اتر و کی ۱۹۳٫۰۱ گاومیشبچه

نسبت به  1397سال  فصل پاییزشتار دا  در که تعداد ک دهدنشان می 1396و  1397 یهاسال فصل پاییز ج طرح درینتا یاسهیمقا یبررس

 کاهشد یؤم ،1396 فصل مشابهنسبت به  1397سال  پاییزشور در ک یهاشتارگاهکرد کسه عملیمقا است. دااته کاهش 1396سال  فصل پاییز

نسبت به فصل مشابه در سال  1397 فصل پاییزدر د گوات یمقدار تول شور است.ک یرسم یهاشتارگاهکد گوات در یمقدار تول یدرصد 20

 44 اتربچهاتر و و  درصد 23گاومیش درصد، گاومیش و بچه 18، گاو و گوساله درصد 14بز و بزغاله  ،درصد 22گوسفند و بره  یبرا 1396

 .است دااتهکاهش  درصد
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فصل مشابه  نسبت به 1397 فصل پاییزدر  شورک یهاشتارگاهکقابل مصرف انواع دام ذبح شده در  الشهتغییرات تعداد  -الف

 قبلسال 

 جمع ارح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و 

 گوساله

 ش ویگاوم

 گاومیشبچه

اتر و 

 اتربچه

 ۴٫۸ ۴٫۷ ۲۳۰ ۵۱۳ ۱۴۵۱ ۲۲۰۳  ........................  ر رأس()هزا 1397 فصل پاییزتعداد الاه قابل مصرف 

 ۸٫۳ ۶٫۳ ۲۸۸ ۵۸۶ ۱۸۸۵ ۲۷۷۴  ........................  )هزار رأس( 1396 فصل پاییزتعداد الاه قابل مصرف 

 ۰٫۲۱ ۰٫۲۳ ۰٫۱۲ ۰٫۲۰ ۰٫۲۵ ۰٫۴۲  ......  سال قبل تغییرات تعداد الاه قابل مصرف نسبت به فصل مشابه

فصل مشابه سال  نسبت به 1397 فصل پاییزدر  شورک یهاشتارگاهکقابل مصرف انواع دام ذبح شده در  الشهتغییرات وزن  -ب

 قبل

 جمع ارح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و 

 گوساله

 ش ویگاوم

 اومیشگبچه

اتر و 

 اتربچه

 ۰٫۹۷۳ ۰٫۹۱۵ ۴۶٫۶ ۷٫۶ ۲۸٫۲ ۸۴٫۲ ............................. هزار تن() 1397 قابل مصرف فصل پاییزوزن الاه 

 ۱٫۷۲۶ ۱٫۱۸۳ ۵۶٫۶ ۸٫۸ ۳۶٫۴ ۱۰۴٫۶ .............................  )هزار تن( 1396 فصل پاییز قابل مصرف وزن الاه

 ۰٫۲۰ ۰٫۲۲ ۰٫۱۴ ۰٫۱۸ ۰٫۲۳ ۰٫۴۴ .......  سال قبل نسبت به فصل مشابه قابل مصرف تغییرات وزن الاه
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یآمار یهاجدول
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 )رأس( 1397 پاییز شور:ک یهاشتارگاهک شتار شده درکتعداد انواع دام  -1

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره ارح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 اتربچهاتر و 

 ۴۷۹۶ ۴۷۴۳ ۲۲۹۷۱۸ ۵۱۲۸۰۵ ۱۴۵۱۱۹۱  .........................................................................  پاییز

 ۱۹۷۱ ۱۸۴۸ ۸۲۳۳۹ ۱۸۴۰۷۱ ۵۱۲۲۰۵ .................................................................................................... مهر

 ۱۵۲۹ ۱۵۶۲ ۷۸۱۵۹ ۱۷۶۶۵۲ ۴۸۴۲۷۶ ...................................................................................................  آبان

 ۱۲۹۶ ۱۳۳۳ ۶۹۲۲۰ ۱۵۲۰۸۲ ۴۵۴۷۱۰ .................................................................................................... آذر 

 )کیلوگرم( 1397 پاییز شور:ک یهاشتارگاهکشتار شده در کانواع دام  وزن -2

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره ارح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 اتربچهاتر و 

 ۹۷۲۹۴۳ ۹۱۵۴۲۸ ۴۶۵۶۹۰۴۲ ۷۵۸۶۰۰۸ ۲۸۱۸۰۰۷۲  .........................................................................  پاییز

 ۴۰۱۲۰۹ ۳۵۸۲۲۸ ۱۶۵۶۳۵۲۷ ۲۷۲۵۴۱۳ ۹۸۶۵۱۱۶ .................................................................................................... مهر

 ۳۰۳۷۱۷ ۳۰۱۷۰۸ ۱۶۰۲۸۴۷۹ ۲۶۱۰۰۲۳ ۹۴۶۰۱۸۶ ...................................................................................................  نآبا

 ۲۶۸۰۱۷ ۲۵۵۴۹۲ ۱۳۹۷۷۰۳۶ ۲۲۵۰۵۷۲ ۸۸۵۴۷۷۰ ....................................................................................................  آذر

 )کیلوگرم( 1397 پاییزشور: ک یهاشتارگاهکشتار شده در کانواع دام الشه  میانگین وزن -3

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره ارح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 اتربچهاتر و 

 ۲۰۲٫۸۷ ۱۹۳٫۰۱ ۲۰۲٫۷۲ ۱۴٫۷۹ ۱۹٫۴۲  .........................................................................  پاییز

 ۲۰۳٫۵۶ ۱۹۳٫۸۵ ۲۰۱٫۱۶ ۱۴٫۸۱ ۱۹٫۲۶ ....................................................................................................مهر 

 ۱۹۸٫۶۴ ۱۹۳٫۱۵ ۲۰۵٫۰۸ ۱۴٫۷۷ ۱۹٫۵۳ ...................................................................................................  آبان

 ۲۰۶٫۸۰ ۱۹۱٫۶۷ ۲۰۱٫۹۲ ۱۴٫۸۰ ۱۹٫۴۷ ....................................................................................................  آذر
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 1397 پاییزاستان:  به تفکیکها شتارگاهکدر  شتار شدهک تعداد و وزن گوسفند و بره -4

 درصد لوگر (کیوزن ) درصد تعداد استان

 ۱۰۰٫۰۰ ۲۸۱۸۰۰۷۲ ۱۰۰٫۰۰ ۱۴۵۱۱۹۱  ............................................................................ شور کل ک
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 ۱٫۳۱ ۳۶۸۵۲۸ ۱٫۵۹ ۲۳۰۳۳  .............................................................................................................. البرز 

 ۰٫۳۳ ۹۴۳۹۶ ۰٫۳۴ ۴۹۳۵  .............................................................................................................. ال  یا

 ۰٫۰۴ ۱۲۵۹۴ ۰٫۰۵ ۷۶۲  ........................................................................................................... بواهر 

 ۱۱٫۸۵ ۳۳۳۹۹۸۶ ۱۶٫۴۱ ۲۳۸۱۴۹  ............................................................................................................ تهران 

 ۲٫۰۵ ۵۷۶۶۹۰ ۱٫۸۲ ۲۶۴۶۶  ...............................................................................  یاریچهارمحال و بخت

 ۰٫۵۳ ۱۴۸۲۷۹ ۰٫۴۴ ۶۳۵۷  ..........................................................................................  یجنوب خراسان

 ۲۹٫۳۵ ۸۲۷۱۴۹۰ ۲۱٫۸۲ ۳۱۶۶۰۸  ...........................................................................................  یرضو خراسان

 ۰٫۶۱ ۱۷۲۲۵۳ ۰٫۵۵ ۷۹۳۰  ..........................................................................................  یامال خراسان

 ۱٫۹۵ ۵۴۹۴۴۴ ۲٫۷۰ ۳۹۱۴۷  ..................................................................................................... ن خوزستا

 ۰٫۴۰ ۱۱۳۶۷۷ ۰٫۳۶ ۵۲۹۴  ........................................................................................................... زنجان 

 ۱٫۲۱ ۳۳۹۹۴۶ ۱٫۱۹ ۱۷۲۴۲  .......................................................................................................... سمنان 

 ۰٫۰۴ ۱۲۰۴۹ ۰٫۰۵ ۶۷۸  ................................................................................ ستان و بلوچستان یس

 ۳٫۰۶ ۸۶۲۰۳۲ ۳٫۰۷ ۴۴۵۶۱  ............................................................................................................ فارس 

 ۱٫۲۱ ۳۴۰۵۰۳ ۱٫۲۶ ۱۸۲۵۳  ........................................................................................................... ن یقزو

 ۵٫۱۱ ۱۴۴۰۱۹۸ ۵٫۵۱ ۸۰۰۱۱  ..................................................................................................................قم 

 ۰٫۶۱ ۱۷۱۴۳۱ ۰٫۴۸ ۶۹۷۸  ......................................................................................................ردستان ک

 ۱٫۲۱ ۳۴۱۵۷۸ ۱٫۲۶ ۱۸۲۵۶  ........................................................................................................... رمان ک

 ۰٫۶۳ ۱۷۷۸۴۴ ۰٫۸۲ ۱۱۹۰۷  ...................................................................................................... رمانشاه ک

 ۱٫۳۷ ۳۸۷۳۱۷ ۱٫۸۷ ۲۷۱۸۷  ................................................................................ راحمد یه و بویلویهگک

 ۱٫۳۸ ۳۸۸۶۷۸ ۱٫۷۴ ۲۵۱۸۶  ........................................................................................................ گلستان 

 ۰٫۹۶ ۲۷۱۸۶۹ ۰٫۹۵ ۱۳۸۳۶  ........................................................................................................... الن یگ

 ۲٫۱۳ ۵۹۹۵۳۵ ۲٫۱۵ ۳۱۲۲۱  ......................................................................................................... لرستان 

 ۲٫۶۶ ۷۴۹۵۷۲ ۳٫۲۳ ۴۶۹۴۲  ....................................................................................................... مازندران 

 ۱٫۳۸ ۳۸۹۴۴۷ ۱٫۳۷ ۱۹۸۳۴  .........................................................................................................  یزکمر

 ۰٫۱۹ ۵۳۰۸۴ ۰٫۲۷ ۳۸۶۴  ...................................................................................................... هرمزگان 

 ۲٫۳۵ ۶۶۱۰۶۴ ۲٫۲۰ ۳۱۹۲۴  .......................................................................................................... همدان 

 ۲٫۶۲ ۷۳۷۶۶۹ ۲٫۲۳ ۳۲۳۸۱  ................................................................................................................ زد ی
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 1397 پاییز: استان به تفکیکها شتارگاهکشتار شده در ک تعداد و وزن بز و بزغاله -5

 درصد لوگر (کیوزن ) درصد تعداد استان

 ۱۰۰٫۰۰ ۷۵۸۶۰۰۸ ۱۰۰٫۰۰ ۵۱۲۸۰۵  ............................................................................ شور کل ک

 ۱٫۴۵ ۱۱۳۹۱۰ ۱٫۱۷ ۶۲۲۸  .........................................................................................  یجان ارقیآذربا

 ۰٫۶۳ ۴۹۸۶۳ ۰٫۶۲ ۳۳۲۶  ...........................................................................................  یجان غربیآذربا

 ۰٫۴۸ ۳۷۴۳۶ ۰٫۴۵ ۲۴۰۵  ........................................................................................................... ل یاردب

 ۲۳٫۲۷ ۱۸۳۳۳۰۸ ۲۴٫۰۴ ۱۲۷۹۵۷  .......................................................................................................... اصفهان 

 ۰٫۴۴ ۳۴۸۲۱ ۰٫۴۴ ۲۳۲۷  ............................................................................................................... البرز 

 ۰٫۶۲ ۴۸۸۶۷ ۰٫۵۷ ۳۰۵۳  ............................................................................................................... ال  یا

 ۰٫۵۲ ۴۰۶۹۷ ۰٫۶۲ ۳۳۲۵  ............................................................................................................ بواهر 

 ۱٫۰۴ ۸۱۵۹۶ ۱٫۲۷ ۶۷۸۳  ............................................................................................................. تهران 

 ۱٫۲۸ ۱۰۰۸۶۹ ۱٫۰۸ ۵۷۵۸  ................................................................................  یاریچهارمحال و بخت

 ۱٫۱۰ ۸۶۹۷۶ ۰٫۸۹ ۴۷۲۵  ...........................................................................................  یجنوب خراسان

 ۴٫۰۱ ۳۱۶۰۰۳ ۳٫۳۸ ۱۷۹۷۴  ............................................................................................  یرضو خراسان

 ۱٫۳۶ ۱۰۶۷۶۶ ۱٫۲۵ ۶۶۴۳  ...........................................................................................  یامال خراسان

 ۷٫۱۶ ۵۶۳۷۸۸ ۸٫۸۳ ۴۶۹۹۹  ...................................................................................................... خوزستان 

 ۰٫۲۱ ۱۶۱۹۳ ۰٫۱۸ ۹۳۳  ............................................................................................................ زنجان 

 ۱٫۸۴ ۱۴۴۷۹۴ ۱٫۸۸ ۱۰۰۱۰  ........................................................................................................... ن سمنا

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ................................................................................. ستان و بلوچستان یس

 ۱۸٫۹۵ ۱۴۹۳۰۵۷ ۱۸٫۰۳ ۹۵۹۹۲  ............................................................................................................. فارس 

 ۰٫۵۲ ۴۰۶۷۱ ۰٫۵۱ ۲۷۳۳  ............................................................................................................ ن یقزو

 ۲٫۶۹ ۲۱۲۳۲۸ ۲٫۲۲ ۱۱۷۹۶  ...................................................................................................................قم 

 ۰٫۷۲ ۵۶۴۴۷ ۰٫۶۶ ۳۵۱۳  .......................................................................................................ردستان ک

 ۱٫۱۷ ۹۲۲۲۸ ۱٫۰۴ ۵۵۴۰  ............................................................................................................ رمان ک

 ۱٫۷۶ ۱۳۸۹۹۴ ۲٫۱۲ ۱۱۳۰۰  ....................................................................................................... رمانشاه ک

 ۳٫۶۶ ۲۸۸۵۲۵ ۴٫۹۶ ۲۶۳۷۹  ................................................................................. راحمد یه و بویلویهگک

 ۱٫۴۵ ۱۱۰۰۲۲ ۱٫۴۴ ۷۳۶۷  ......................................................................................................... گلستان 

 ۳٫۵۶ ۲۸۰۴۲۰ ۳٫۲۱ ۱۷۰۸۵  ............................................................................................................ الن یگ

 ۱٫۳۰ ۱۰۲۰۷۰ ۱٫۲۷ ۶۷۶۴  .......................................................................................................... لرستان 

 ۴٫۱۲ ۳۲۴۳۳۱ ۴٫۵۴ ۲۴۱۵۵  ........................................................................................................ مازندران 

 ۳٫۱۱ ۲۴۵۰۵۹ ۳٫۰۸ ۱۶۴۰۰  ..........................................................................................................  یزکمر

 ۰٫۷۶ ۵۹۹۰۹ ۰٫۹۴ ۴۹۸۶  ....................................................................................................... هرمزگان 

 ۱٫۸۷ ۱۴۷۵۶۹ ۱٫۳۴ ۷۱۳۰  ........................................................................................................... همدان 

 ۵٫۳۱ ۴۱۸۴۹۱ ۴٫۳۶ ۲۳۲۱۹  ................................................................................................................. زد ی
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 1397 پاییز: استان به تفکیکها شتارگاهکشتار شده در ک تعداد و وزن گاو و گوساله -6

 درصد لوگر (کیوزن ) درصد تعداد استان

 ۱۰۰٫۰۰ ۴۶۵۶۹۰۴۲ ۱۰۰٫۰۰ ۲۲۹۷۱۸  ............................................................................ شور کل ک

 ۶٫۶۸ ۳۱۱۱۱۶۲ ۶٫۴۸ ۱۴۸۸۶  ........................................................................................  یجان ارقیآذربا

 ۳٫۷۴ ۱۷۳۹۶۲۵ ۴٫۰۰ ۹۱۹۳  ..........................................................................................  یغربجان یآذربا

 ۱٫۹۹ ۹۲۶۴۷۰ ۲٫۲۳ ۵۱۳۱  .......................................................................................................... ل یاردب

 ۷٫۷۸ ۳۶۲۲۱۸۰ ۵٫۹۸ ۱۳۷۲۸  ......................................................................................................... اصفهان 

 ۲٫۷۴ ۱۲۷۷۳۳۱ ۲٫۰۸ ۴۷۸۰  .............................................................................................................. البرز 

 ۰٫۴۱ ۱۸۸۶۳۰ ۰٫۴۱ ۹۳۸  .............................................................................................................. ال  یا

 ۰٫۲۸ ۱۲۸۱۸۳ ۰٫۳۶ ۸۳۱  ........................................................................................................... بواهر 

 ۱۴٫۴۵ ۶۷۲۷۲۸۰ ۱۷٫۱۵ ۳۹۳۹۴  ............................................................................................................ تهران 

 ۰٫۹۲ ۴۲۹۹۲۵ ۰٫۸۷ ۲۰۱۰  ...............................................................................  یاریچهارمحال و بخت

 ۰٫۴۰ ۱۸۴۵۷۱ ۰٫۳۳ ۷۵۰  ..........................................................................................  یجنوب خراسان

 ۱۱٫۲۸ ۵۲۵۱۷۵۷ ۸٫۷۸ ۲۰۱۷۸  ...........................................................................................  یرضو خراسان

 ۰٫۷۳ ۳۴۰۱۴۶ ۰٫۵۵ ۱۲۷۱  ..........................................................................................  یامال خراسان

 ۳٫۱۹ ۱۴۸۷۵۵۰ ۴٫۳۰ ۹۸۸۸  ..................................................................................................... خوزستان 

 ۲٫۱۰ ۹۷۸۵۲۰ ۱٫۷۸ ۴۰۸۸  ........................................................................................................... زنجان 

 ۰٫۷۵ ۳۴۷۲۱۴ ۰٫۶۴ ۱۴۶۳  .......................................................................................................... سمنان 

 ۱٫۰۱ ۴۶۸۵۸۱ ۰٫۹۲ ۲۱۱۴  ................................................................................ ستان و بلوچستان یس

 ۶٫۰۴ ۲۸۱۲۱۹۴ ۴٫۸۸ ۱۱۲۱۶  ............................................................................................................ فارس 

 ۵٫۷۷ ۲۶۸۶۲۹۶ ۴٫۴۳ ۱۰۱۸۱  ........................................................................................................... ن یقزو

 ۱٫۰۰ ۴۶۷۸۰۰ ۱٫۰۲ ۲۳۳۹  ..................................................................................................................قم 

 ۲٫۶۸ ۱۲۴۹۲۵۸ ۲٫۶۹ ۶۱۷۱  ......................................................................................................ردستان ک

 ۲٫۱۸ ۱۰۱۵۴۲۰ ۳٫۳۰ ۷۵۸۵  ........................................................................................................... رمان ک

 ۰٫۲۸ ۱۲۸۷۵۰ ۰٫۲۴ ۵۴۵  ...................................................................................................... رمانشاه ک

 ۱٫۹۷ ۹۱۸۸۲۸ ۲٫۶۲ ۶۰۲۸  ................................................................................ راحمد یه و بویلویهگک

 ۱٫۰۲ ۴۷۵۸۶۲ ۱٫۱۴ ۲۶۲۸  ........................................................................................................ گلستان 

 ۵٫۶۴ ۲۶۲۷۵۶۴ ۶٫۷۴ ۱۵۴۷۳  ........................................................................................................... الن یگ

 ۳٫۶۵ ۱۷۰۰۲۵۳ ۳٫۶۹ ۸۴۸۰  ......................................................................................................... لرستان 

 ۴٫۴۵ ۲۰۷۰۴۵۵ ۵٫۵۵ ۱۲۷۴۶  ....................................................................................................... مازندران 

 ۲٫۵۱ ۱۱۷۰۶۹۷ ۲٫۵۹ ۵۹۵۵  .........................................................................................................  یزکمر

 ۰٫۷۳ ۳۳۸۱۱۱ ۱٫۱۱ ۲۵۴۶  ...................................................................................................... هرمزگان 

 ۲٫۶۰ ۱۲۱۳۰۱۵ ۲٫۴۱ ۵۵۳۴  .......................................................................................................... همدان 

 ۱٫۰۴ ۴۸۵۴۱۴ ۰٫۷۲ ۱۶۴۸  ................................................................................................................ زد ی
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 1397 پاییز :استان به تفکیکها شتارگاهکشتار شده در ک گاومیشبچهش و یعداد و وزن گاومت -7

 درصد لوگر (کیوزن ) درصد تعداد استان

 ۱۰۰٫۰۰ ۹۱۵۴۲۸ ۱۰۰٫۰۰ ۴۷۴۳  ............................................................................ شور کل ک

 ۲۶٫۲۲ ۲۴۰۰۳۵ ۲۵٫۵۵ ۱۲۱۲  ........................................................................................  یجان ارقیآذربا

 ۱۱٫۴۲ ۱۰۴۵۲۶ ۱۳٫۰۷ ۶۲۰  ..........................................................................................  یجان غربیآذربا

 ۷٫۲۵ ۶۶۳۲۵ ۷٫۸۶ ۳۷۳  .......................................................................................................... ل یاردب

 ۰٫۰۷ ۶۵۰ ۰٫۰۶ ۳  ......................................................................................................... اصفهان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .............................................................................................................. البرز 

 ۰٫۹۸ ۹۰۰۰ ۰٫۷۶ ۳۶  .............................................................................................................. ال  یا

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... بواهر 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ............................................................................................................ تهران 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ...............................................................................  یاریچهارمحال و بخت

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ..........................................................................................  یجنوب خراسان

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ...........................................................................................  یرضو خراسان

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ..........................................................................................  یامال خراسان

 ۴۹٫۲۷ ۴۵۱۰۰۰ ۴۷٫۵۴ ۲۲۵۵  ..................................................................................................... خوزستان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .......................................................................................................... سمنان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ................................................................................ ستان و بلوچستان یس

 ۰٫۷۵ ۶۹۰۰ ۰٫۷۴ ۳۵  ............................................................................................................ فارس 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... ن یقزو

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ..................................................................................................................قم 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ......................................................................................................ردستان ک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... رمان ک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ...................................................................................................... رمانشاه ک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ................................................................................ راحمد یه و بویلویهگک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................ گلستان 

 ۴٫۰۲ ۳۶۸۱۲ ۴٫۳۹ ۲۰۸  ........................................................................................................... الن یگ

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ......................................................................................................... لرستان 

 ۰٫۰۲ ۱۸۰ ۰٫۰۲ ۱  ....................................................................................................... مازندران 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .........................................................................................................  یزکمر

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ...................................................................................................... هرمزگان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .......................................................................................................... همدان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ................................................................................................................ زد ی
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 1397 پاییز: استان به تفکیکها شتارگاهکشتار شده در ک شتربچهزن شتر و تعداد و و -8

 درصد لوگر (کیوزن ) درصد تعداد استان

 ۱۰۰٫۰۰ ۹۷۲۹۴۳ ۱۰۰٫۰۰ ۴۷۹۶  ............................................................................ شور کل ک

 ۰٫۲۸ ۲۷۵۵ ۰٫۲۷ ۱۳  ........................................................................................  یجان ارقیآذربا

 ۰٫۰۶ ۵۴۰ ۰٫۰۶ ۳  ..........................................................................................  یجان غربیآذربا

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .......................................................................................................... ل یاردب

 ۲۴٫۱۸ ۲۳۵۲۰۹ ۱۹٫۹۱ ۹۵۵  ......................................................................................................... اصفهان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .............................................................................................................. البرز 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  .............................................................................................................. ال  یا

 ۰٫۱۰ ۹۸۰ ۰٫۱۰ ۵  ........................................................................................................... بواهر 

 ۰٫۲۵ ۲۴۰۰ ۰٫۳۱ ۱۵  ............................................................................................................ تهران 

 ۰٫۹۸ ۹۵۵۰ ۱٫۱۵ ۵۵  ...............................................................................  یاریچهارمحال و بخت

 ۲٫۳۵ ۲۲۸۸۲ ۳٫۱۵ ۱۵۱  ..........................................................................................  یجنوب خراسان

 ۵٫۴۹ ۵۳۳۷۸ ۶٫۹۲ ۳۳۲  ...........................................................................................  یرضو خراسان

 ۰٫۷۴ ۷۱۵۲ ۰٫۵۸ ۲۸  ..........................................................................................  یامال خراسان

 ۰٫۴۸ ۴۶۵۰ ۰٫۶۵ ۳۱  ..................................................................................................... خوزستان 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... زنجان 

 ۴٫۴۱ ۴۲۹۰۷ ۵٫۰۷ ۲۴۳  .......................................................................................................... سمنان 

 ۱۲٫۰۸ ۱۱۷۵۶۵ ۱۱٫۲۸ ۵۴۱  ................................................................................ ستان و بلوچستان یس

 ۶٫۵۵ ۶۳۷۶۰ ۸٫۲۴ ۳۹۵  ............................................................................................................ فارس 

 ۰٫۰۵ ۴۶۰ ۰٫۰۴ ۲  ........................................................................................................... ن یقزو

 ۰٫۷۴ ۷۲۰۰ ۰٫۸۳ ۴۰  ..................................................................................................................قم 

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ......................................................................................................ردستان ک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ........................................................................................................... رمان ک

 ۰٫۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰  ...................................................................................................... شاه رمانک

 ۱۲٫۰۵ ۱۱۷۲۸۴ ۱۶٫۱۰ ۷۷۲  ................................................................................ راحمد یه و بویلویهگک

 ۰٫۹۳ ۹۰۳۰ ۱٫۲۵ ۶۰  ........................................................................................................ گلستان 
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