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مقدمه

 7434 توا 744۱ یهاشتار دام سالکآمار  یمنتشر شد حاو 7433وزارت اقتصاد در خرداد  لهیوسه بهکران یشتار دام در اک یآمار هین نشریاول

 یهاگزارش 7431 ز تا سالیت داشتند. از آن به بعد نینفر جمع 1111ش از یب 7441نفوس سال  یعموم یسرشماره طبق کبود  ییدر شهرها

عهوده  رشتار دام را بکطرح آمار  یران اجرایز آمار اکمر 7431ه از سال کشد تا آنیه میل آمار وزارتخانه مزبور تهک شتار دام توسط ادارهکآمار 

سوال  از یولو ،گرفوتیشوور انجوام مک یهایم به شوهرداریمستق ا مراجعهیاتبه کق میهر ماه از طر 7411آمار مزبور تا سال  یآورگرفت. جمع

قرار  یریمورد آمارگ کیدامپزش یهاهکتحت پوشش شب یهاشتارگاهک یتمام ،یارکهم یبرا کیسازمان دامپزش یبا توجه به اعالم آمادگ 7411

هوا در اختیوار مسوئوالن ریوزی اسوتانپرسشنامه همراه با دستورالعمل تکمیول آن از طریوق سوازمان مودیریت و برناموه 74۳1تا سال گرفت. 

هوا و ارسوال اطالعوات طورح از نترل و اصوالح دادهکل ورود، یطرح از قب یمراحل اجرا تمامی 74۳1گرفت. از ابتدای سال ها قرار میکشتارگاه

 ر روشییوبوا تغ. شوودیجاد( انجوام موی)سو رانیوز آمار اکمر یهاداده یکیترونکال یآورپارچه جمعیکسامانه  افزار تحت وب متصل بهطریق نرم

در  74۳1سوال مه دوم ینطرح از  یج فصلیمنظور استخراج نتابه هیمطالعات اول ،اطالعات انتشاراهش زمان کن طرح و یج ایاستخراج نتا مراحل

اسوت کوه در اختیوار  74۳۱ پواییزدر فصول های کشور کشتار دام کشتارگاه طرح آمارگیریچکیده نتایج  ،نشریه حاضر ار قرار گرفت.کدستور 

 گیرد.کاربران قرار می

:ردیمورد توجه قرار گ ،ریات زکه الزم است نین نشریا یدر استفاده از آمارها

شود.ینم کیه دامپزشکخارج از پوشش شب ییشتار دام در مناطق روستاکن آمار، شامل اطالعات مربوط به یا (آ

 است.ا ر مجاز در شهرهیشده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غآمار ارائه (ب

 منظور شده است. یرین آمارگیز در این یمجاز بخش خصوص یهاشتارگاهک پ(

 است. «نفر» ،مربوط به تعداد یهاواحد شتر در جدول (ت



 ۳ ۸۹۳۱پاییز  -های كشوركشتارگاه كشتار دام طرح آمارگیریچکیده نتایج 

 ۸۹۳۱ پاییز -شورک یهاشتارگاهک دام شتارکطرح آمارگیری  چکیده نتایج

 باشد:یر میبه شرح ز 74۳۱سال  پاییز شتار دام درکاز آمار  یاخالصه

 هزار تن بوده است. 4.18 شتار شدهک یهابر حسب وزن الشه، پاییزفصل در  شورک یهاشتارگاهکد گوشت قرمز در یمقدار تول 

  در  تعودادایون  .هزار تن گزارش شده است 4.18هزار الشه به وزن  7311 ،پاییزفصل  شدهذبحتعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره

هزار  414هزار الشه به وزن  ۵۰۳1۳استان خراسان رضوی با هزار تن بوده است.  4414هزار الشه به وزن  7317 فصل مشابه سال قبل

 .به خود اختصاص داده استدر این فصل را و وزن ن تعداد یترشیتن ب

  این تعداد در فصل مشوابه سوال ه کهزار تن بوده  616هزار الشه به وزن  341 ،پاییزفصل  شدهذبحتعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله

را  و وزنن تعداد یترشیب ،تن هزار 1۳. هزار الشه به وزن 71۳با  اصفهان استان .هزار تن بوده است 616هزار الشه به وزن  174قبل 

 .ه استه خود اختصاص دادبدر این فصل 

  این تعداد در فصول مشوابه بوده که هزار تن  8۵14هزار الشه به وزن  213 ،پاییزفصل  شدهذبحتعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله

و تورین تعوداد بیش ،هوزار تون 614هزار الشه به وزن  31استان تهران با  .هزار تن بوده است 8616 هزار الشه به وزن 241سال قبل 

 .را در این فصل به خود اختصاص داده است وزن

 ایون تعوداد در فصول ه کوتن بووده  1۱1هزار الشه به وزن  ۵1۳، پاییزفصل  شدهذبح گاومیشبچهش و یتعداد الشه قابل مصرف گاوم

و ن تعوداد یتورشیب ،تون 212هزار الشه بوه وزن  1۵.استان خوزستان با  .تن بوده است ۳71هزار الشه به وزن  816مشابه سال قبل 

 به خود اختصاص داده است.در این فصل را وزن 

  این تعوداد در فصول مشوابه  هکتن بوده هزار  16.هزار الشه به وزن  616، پاییزفصل  شدهذبح شتربچهتعداد الشه قابل مصرف شتر و

تورین بیش ،تون 64۰الشوه بوه وزن هوزار  ۵18با  و بلوچستان سیستاناستان  .تن بوده استهزار  .هزار الشه به وزن  814سال قبل 

 .استرا در این فصل به خود اختصاص داده  و وزن تعداد

  ش و یلووگرم، گواومکی .14..4لووگرم، گواو و گوسواله کی ۳1۰4.لوگرم، بز و بزغالوه کی 4۰1۰8الشه گوسفند و بره  یکمتوسط وزن

 لوگرم بوده است.کی 4۰۳1۵4 شتربچهو شتر و  ،لوگرمکی ۵16۵.. گاومیشبچه

نسوبت  74۳۱سال  پاییزفصل در شده کشتار ه تعداد دام ک دهدنشان می 74۳1و  74۳۱ یهاسال پاییزفصل  ج طرح درینتا یاسهیمقا یبررس

 4 کواهشد یوؤم ،74۳1فصل مشابه  با 74۳۱سال  پاییزشور در ک یهاشتارگاهکرد کسه عملیمقا است. داشته کاهش 74۳1سال  پاییزفصل به 

فصل مشابه در سوال نسبت به  74۳۱ پاییزفصل در د گوشت یمقدار تول است.شور ک یرسم یهاشتارگاهکدر  قرمز د گوشتیمقدار تول یدرصد

 گوسوفند و بوره  مقودار تولیودو  ،کواهش داشوته درصود 21گاومیش درصد، گاومیش و بچوه 1، گاو و گوساله درصد 74بز و بزغاله  یبرا 74۳1

 .است داشتهش افزایدرصد  14 شتربچهشتر و  و درصد 3
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سال فصل مشابه  نسبت به ۸۹۳۱ پاییزفصل در  شورک یهاشتارگاهکشده در قابل مصرف انواع دام ذبح الشهتغییرات تعداد  (آ

قبل

 جمعشرح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و

گوساله

 ش ویگاوم

گاومیشبچه

شتر و 

شتربچه

6.8668۵۳4۰8۵1۳616..4 ........................................ )هزار رأس(  74۳۱پاییز تعداد الشه قابل مصرف فصل 

 814 816 4۵۰ ۳.۵ .8۳. 44۰۵ ........................................ )هزار رأس(  74۳1پاییز تعداد الشه قابل مصرف فصل 

 .6 –46 –.. –۳. . –8 ......  (درصد) تغییرات تعداد الشه قابل مصرف نسبت به فصل مشابه سال قبل

فصل مشابه سال  نسبت به ۸۹۳۱ پاییزفصل در  شورک یهاشتارگاهکشده در الشه قابل مصرف انواع دام ذبحتغییرات وزن  (ب

قبل

 جمعشرح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و

گوساله

 ش ویگاوم

گاومیشبچه

شتر و 

شتربچه

4.184.186168۵14۰16.16 .............................................)هزار تن(  74۳۱پاییز وزن الشه قابل مصرف فصل 

 1۰. .۰1 8616 616 4414 4814 .............................................)هزار تن(  74۳1پاییز وزن الشه قابل مصرف فصل 

 6۵–46–6 –۵. 8 –۵ ........  (درصد) تغییرات وزن الشه قابل مصرف نسبت به فصل مشابه سال قبل
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