
 

 کشور هایکشتارگاه دام کشتارآمارگیری  طرح نتایج

 ۱۳۹۹ اسفند

 مقدمه

 1347 سار  ه ازکران اسات یز آارر اکار یجرر یهرتیاز فعرل یکی ،شاررک یهرشاتررار کشاترر اا  کو انتشارر آارر  یآورجمع

 ،رایایشااارر ررار اکو احققرن  ییزان، اسااانران اجرایراهرر برنریق ار اختین طریه از اک یااااه اارا. اطالعرت آاررنرن ک تر

ق شرا، از یتلف یر رسمیشترر غکو  واراات و صرارات شرر،ک تیجمع ییریع جغرافیترز نهیر اطالعرت ارجرا ار زایهرار  بر سر

 را: یاستفرا  ررار اتراند اررا یر ایز یهردار یا

 ؛یو ارتصرا یت اجتمرعیوضع یهراز شرخص یکیعنران به رراز ارشت سرانه عرضه احرسبه .1

 له، پرچه و اندرونه؛ک، روا  ،ل پرستیاز رب ،شترر اا کبر  ارتبط یاز ارال  آارر یرخن بیتخم .2

 ؛شررکشنرخت وضع اراتع  یبرا یعنران شرخصبه ،ن وزن اشهیرنگیرات اییتغ .3

 شرر.کح آن ار یع صحیارشت و ترز یاحتمرل واراات یبرا یزیربرنراه .4

سرعت اک یهرشتررار کشترر اا  کاهم آارر  یهریژایاز و ستمرار و  ست  یآوراراحل جمع جرایشرر، ا ستخراج آن ا ه کو ا

 .کرا استفرا  یزیربرنراه یبرااطالعرت حرصل از هری زارنی کرتر  ار فرصلهو  تسرعبهتران یا جهینت ار

 :دناررا ترجه ررار ایر ،از  است نکرت زیر ازارشار استفرا  از آاررهری این 

 شرا.این آارر، شرال اطالعرت اربرط به کشترر اا  ار انرطق روستریی خررج از پرشش شبکه اااپزشکی نمی آ( 

 است.ر شد  فررد اطالعرت اربرط به ذبح غیر اجرز ار شهرهآارر ارائه (ب 

 .اندهری اجرز بخش خصرصی نیز ار این آاررایری انظرر شد کشتررار  پ( 

 است. «نفر» ،اربرط به تعداا هریواحد شتر ار جدو  ت( 
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 ۱۳۹۹ اسفند شتار دام درکآمار 

  شتررار شت رراز ار ک شرر ار ار  اقدار ترلید ار سفندهری ک ش، بر حسب وزن اشها شترر  ر تن زاه 48.9 د هری ک

 برا  است.

  این  برا  که هزار تن 17.7 وزن بههزار اشه  926، اسفندار  شد  ار رربل اصرف ارسفند و بر  ذبحهری اشهتعداا

هزار اشااه  190بر تهران ا  اساات. اسااترن هزار تن بر 14.4هزار اشااه به وزن  722 ،تعداا ار ار  اشااربه ساار  ربل

 .اندرا ار این ار  به خرا اختصرص ااا ترین وزن یشب تن هزار 7.3، و استرن خراسرن رضری بر ترین تعداابیش

  سفندار  شد  ار رربل اصرف بز و بزغرله ذبحهری اشهتعداا برا  که این تعداا هزار تن  3هزار اشه به وزن  197، ا

 755هزار اشه به وزن  53ر اصفهرن ب برا  است. استرن هزار تن 2.6هزار اشه به وزن  172 ،ار ار  اشربه سر  ربل

 ین تعداا و وزن را ار این ار  به خرا اختصرص ااا  است.تربیش تن،

  را  که این هزار تن ب 27.2هزار اشه به وزن  129 ،اسفندار  ر شد  ارربل اصرف ارو و ارسرله ذبحهری اشهتعداا

سر  رب شربه  ست.  هزار تن 18.3اشه به وزن  هزار 85 ،لتعداا ار ار  ا سترن تهران بر برا  ا ه وزن بهزار اشه  22ا

 ترین وزن را ار این ار  به خرا اختصرص ااا  است.تن، بیشهزار  3.8

  برا  که این تن  546اشه به وزن  2731، اسفندار  شد  ار اروایش ذبحرربل اصرف اروایش و بچههری اشهتعداا

سر  ربل شربه  سترن تن بر 294اشه به وزن  1537 ،تعداا ار ار  ا ست. ا سترنا  ا  212ه وزن باشه  1045بر  خرز

 وزن را ار این ار  به خرا اختصرص ااا  است. و ترین تعدااشبی تن،

  برا  که این تعداا ار  تن 479اشه به وزن  2425، اسفندار  شد  ار شتر ذبحو بچهاصرف شتررربل هری اشهتعداا

، و استرن یزا ترین تعداایشباشه  467بر  کرارن  است. استرن تن برا 561اشه به وزن  2843 ،ار  اشربه سر  ربل

 .ندارا ار این ار  به خرا اختصرص ااا وزن ترین تن بیش 96بر 

  ارو و ارساارله کیلرار  15.16بز و بزغرله کیلرار ،  19.16فند و بر  ، اترسااط وزن یال اشااه ارساااساافندار  ار ،

 رار  برا  است.یلک 197.57شتر رار ، و شتر و بچهکیل200.08اروایش بچه کیلرار ، اروایش و 211.29

افزایش ارصد  2.16ا ار حدو 1399 بهمننسبت به  1399 اسفند کشرر ار یرسم یهرارشت رراز ار کشتررار  دیاقدار ترل

ست. همچنین ا شته ا شتررار ا سه عملکرا ک سمی هری اقری شرر ار ر سفندک شربه 1399 ا شرن139۸ سر  بر ار  ا   هندا، ن

برای  139۸نسبت به ار  اشربه سر   1399 اسفندارصدی اقدار ترلید ارشت رراز است. اقدار ترلید ارشت ار  35افزایش 

سفند و بر   صد، برای بز و بزغرله  23ار سرله  15ار صد، برای ارو و ار صد 49ار صد 90اروایش برای اروایش و بچهو  ار  ار

 ااشته است. کرهشرصد ا 14شتر شتر و بچه و برایافزایش، 
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شهتغییرات تعداد  -۱جدول  صرف انواع دام ذبح هایال سفندماه در  شورک یهاشتارگاهکشده در قابل م  ۱۳۹۹ ا

 قبلسال  ماه مشابه نسبت به

 جمع شرح
 ارسفند 

 و بر 

 بز 

 و بزغرله

 ارو 

 و ارسرله

 ش ویاروا

 اروایشبچه

شتر و 

 شتربچه

 2.4 2.7 129 197 926 1257  .. )هزار رأس(  1399 اسفندهری رربل اصرف تعداا اشه

 2.8 1.5 85 172 722 983  .. )هزار رأس(  139۸ اسفندهری رربل اصرف تعداا اشه

 -14 80 52 15  28  28  ........................................................................... تغییر )ارصد( 

شهتغییرات وزن  -2جدول  صرف انواع دام ذبح هایال سفندماه در  شورک یهاشتارگاهکشده در قابل م  ۱۳۹۹ ا

 سال قبل ماه مشابه بت بهنس

 جمع شرح
 ارسفند 

 و بر 

 بز 

 و بزغرله

 ارو 

 و ارسرله

 ش ویاروا

 اروایشبچه

شتر و 

 شتربچه

 0.48 0.55 27.2 3.0 17.7 48.9  ...... )هزار تن(  1399 اسفندهری رربل اصرف وزن اشه

 0.56 0.29 18.3 2.6 14.4 36.2  ...... )هزار تن(  139۸ اسفندهری رربل اصرف وزن اشه

 -14 90 49 15 23 35  ..........................................................................تغییر )ارصد( 
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