
 

 کشور هایکشتارگاه طیور رکشتاآمارگیری  طرح نتایج خالصه

 ۱400 بهار

 مقدمه

هم سعنوان یکی از منابع تأمین پروتئین مورد نیاز بدن، جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها دارد. با توجه به گوشت سفید به

شت  شور، اطالع از مقانواع طیور زیاد گو سفید در ک شت  صرف گو ضهاز کل تولید و م صل کوتاه زمانی  آن دار تولید و عر در فوا

 1399مرکز آمار ایران در سال  ،با توجه به اهمیت موضوعها ضرورت دارد. گذاریها و سیاستریزیبرای برنامه فصلی(ماهانه یا )

 .دادر کار قرار در دستورا های رسمی کشور کشتار طیور کشتارگاه اجرای طرح آمارگیری سنجیمنظور امکانه بهمطالعات اولی

همچنین در فصل بهار به  شداجرا  1399زمستان بار در  نخستینبرای  های رسمی کشورطیور کشتارگاه کشتار آمارگیری

صل در قالب این گزارش که صورت ماهانه به مرحله اجرا درآمد صلی نتایج حا صورت ف عالوه بر  آمارهااز این  شود.ارائه می به 

صی بخش  هایریزیکمک به برنامه ص شت انواع طیور و نیز برنامهمی ،طیورتخ سرانه گو صرف  سبه م رای ریزی بتوان برای محا

ی این واحدها، و واردات گوشننت مرب بهره ها، توسننعههای طیور و صنننایع تبدیلی آنتأمین نیازهای واحدهای پرورش و فراورده

 برد.

با آمار ایران ز کرد و مریزان و پژوهشننگران قرار گیربرنامه و رانیگمیمورد اسننتفاده تصننم حاضننر،ه اطالعات کد اسننت یما

 بردارد. یمؤثرتر یهاگام ،ازیمورد نق و بهنگام یدق آمارهایه و ارائه یآنان در ته اتینظراز  یریگبهره

 :دنمورد توجه قرار گیر ،الزم است نکات زیر گزارشدر استفاده از آمارهای این 

 شود.خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمیطیور مربوط به کشتار شامل اطالعات  هااین آمار آ( 

 است.ا شده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غیر مجاز در شهرهارائه هایآمار (ب 

 .اندهای مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شدهکشتارگاه پ( 
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 1400 بهار در طیورشتار کآمار 

 دهکشتار شقابل مصرف های وزن الشه اساس ، بربهارفصل های کشور در شتارگاهدر ک مقدار تولید گوشت انواع طیور 

 ر تن بوده است.زاه 4.252

 که تعدادهزار تن بوده 678.2قطعه به وزن  میلیون 273، های کشنوروارد شنده به کشنتارگاهزنده  تعداد انواع طیور ، 

به بازار قابل مصننرف الشننه  قطعه میلیون 270 نیز از این تعداد به خط کشننتار رسننیده واز آن قطعه  میلیون 272.3

  .است عرضه شده

  شهتعداد صرف های ال شتار قابل م صل شده در ماکیان )مرب و خروس( ک  1.651 وزن به قطعه میلیون 642، بهارف

 فصلرا در این وزن تعداد و ترین یشب تن هزار 7.55 به وزن قطعه میلیون 5.26با  گلستاناستان است. بوده  هزار تن

 .است اختصاص دادهبه خود 

  شهتعداد صرف های ال شتار قابل م صل شده در بوقلمون ک ست. بودههزار تن  3.5به وزن  قطعههزار  533، بهارف  ا

ستان صفهان ا صلوزن را در این ترین تعداد و بیش هزار تن 8.1قطعه به وزن هزار  186ا ب ا صاص داده  ف به خود اخت

 است.

  شهتعداد صرف های ال شتارقابل م صل ر شده د بلدرچین ک ست.وده تن ب 4456.به وزن  قطعه میلیون 1.2 ،بهارف  ا

 .اندا در این فصل به خود اختصاص دادهوزن رتعداد و ترین تن بیش 242 به وزن قطعه میلیون 1.2با  استان یزد

 شه شتارتعداد ال سایر انواع طیور ک صرف  صل شده د های قابل م وده هزار تن ب 5 به وزن قطعه میلیون 5.3 ،بهارر ف

ست.  ستان ا ستان  ،ترین تعدادیشب قطعههزار  784با  البرزا صل به تن بیش هزار 1با  تهرانو ا ترین وزن را در این ف

 . اندخود اختصاص داده

  شتارگاه 98در حدود شت طیور در ک ضه گو صد از عر شور، مربوط به ماکیان )مرب و خروس(در سمی ک بوده  های ر

 رسد.درصد می 2است و سهم سایر انواع طیور فقط به 

  کیلوگرم 10 وقلمونبکیلوگرم،  1.9 ماکیان )مرب و خروس( های قابل مصننرف، متوسننط وزن الشننهبهارفصننل در ،

 بوده است. کیلوگرم 5.1 سایر انواع طیورو ، کیلوگرم 2.0 بلدرچین
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 1400 بهار فصلدر  های کشوردر کشتارگاه شده شتارک طیورمصرف انواع قابل  هایالشهتعداد  -1جدول 

 )هزار قطعه( 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرب و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

  3455  2102  533  263991  270081  ..........................  بهار

  921  701  173  92367  94162  ................................  فروردین

  1637  673  175  79693  82178 ...........................   اردیبهشت

  896  727  185  91931  93739 ...................................   خرداد

 )تن( 1400 بهار فصلدر  های کشورکشتارگاه رد شده کشتارطیور قابل مصرف انواع  هایالشهوزن  -2جدول 

 جمع دوره
 ماکیان

 )مرب و خروس(
 سایر انواع طیور بلدرچین بوقلمون

  5017  456  5325  511583  522381  ..........................  بهار

  1293  154  1642  177990  181079  ................................  فروردین

  2136  151  1791  155725  159803 ...........................   اردیبهشت

  1588  152  1892  177868  181500 ...................................   خرداد
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  ماه اخیر 6کشور در  یهادر کشتارگاهگوشت طیور  عرضهماهانه  راتییتغروند  -1شکل 

 

 



 

 

 1400 بهار کشور در سه ماه یهادر کشتارگاهگوشت انواع طیور  عرضه راتییتغروند  -2شکل 
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