خالصه نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای کشور
اردیبهشت ۰۰۱۱
مقدمه
جمعآوری و انتشار آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور ،یکی از فعالیتهای جاری مرکز آمار ایران است که از سال  ۷۴۳۱تا کنون
ادامه دارد .اطالعات آماری که از این طریق در اختیار برنامهریزان ،مسئوالن اجرایی و محققان کشور قرار میگیرد ،هرگاه با سایر
اطالعات موجود در زمینه توزیع جغرافیایی جمعیت کشور ،واردات و صادرات و کشتار غیر رسمی تلفیق شود ،از دیدگاههای زیر
میتواند مورد استفاده قرار گیرد:
 .1محاسبه عرضه سرانه گوشت قرمز بهعنوان یکی از شاخصهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی؛
 .2تخمین برخی از اقالم آماری مرتبط با کشتار دام ،از قبیل پوست ،روده ،کله ،پاچه و اندرونه؛
 .3تغییرات میانگین وزن الشه ،بهعنوان شاخصی برای شناخت وضع مراتع کشور؛
 .4برنامهریزی برای واردات احتمالی گوشت و توزیع صحیح آن در کشور.
از ویژگیهای مهم آمار کشتار دام کشتارگاههای کشور ،استمرار و سرعت اجرای مراحل جمعآوری و استخراج آن است که در نتیجه
میتوان بهسرعت و در فاصلههای زمانی کوتاه از اطالعات حاصل برای برنامهریزی استفاده کرد.
در استفاده از آمارهای این گزارش الزم است نکات زیر ،مورد توجه قرار گیرند:
آ) این آمار ،شامل اطالعات مربوط به کشتار دام در مناطق روستایی خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمیشود.
ب) آمار ارائهشده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غیر مجاز در شهرها است.
پ) کشتارگاههای مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شدهاند.
ت) واحد شتر در جدولهای مربوط به تعداد« ،نفر» است.
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مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای کشور در ماه اردیبهشت ،بر حسب وزن الشههای کشتار شده  ۳۴٬۱۱۷تن
بوده است.



تعداد الشههای قابل مصرف گوسفند و بره ذبحشده در ماه اردیبهشت ۸۸۷ ،هزار الشه به وزن  ۷۶٬۳۴۴تن بوده که این
تعداد در ماه مشابه سال قبل ۴۶۳ ،هزار الشه به وزن  ۷۴٬۷۶۴تن بوده است .استان تهران با  ۷۷۱هزار الشه به وزن
 ۲٬۸۱۶تن بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.



تعداد الشههای قابل مصرف بز و بزغاله ذبحشده در ماه اردیبهشت ۷۸۷ ،هزار الشه به وزن  ۲٬۸۳۴تن بوده که این تعداد
در ماه مشابه سال قبل ۷۴۷ ،هزار الشه به وزن  ۲٬۷۴۴تن بوده است .استان اصفهان با  ۴۴هزار الشه به وزن  ۶۸۱تن
بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.



تعداد الشههای قابل مصرف گاو و گوساله ذبحشده در ماه اردیبهشت ۷۲۳ ،هزار الشه به وزن  ۲۴٬۴۴۷تن بوده که این
تعداد در ماه مشابه سال قبل ۱۷ ،هزار الشه به وزن  ۷۱٬۷۶۳تن بوده است .استان تهران با  ۷۷هزار الشه به وزن ۴٬۴۴۱
تن بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.



تعداد الشههای قابل مصرف گاومیش و بچهگاومیش ذبحشده در ماه اردیبهشت ۲٬۴۶۳ ،الشه به وزن  ۴۴۷تن بوده که
این تعداد در ماه مشابه سال قبل ۷٬۳۴۸ ،الشه به وزن  ۲۱۴تن بوده است .استان خوزستان با  ۷٬۲۳۷الشه به وزن ۲۴۳
تن بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.



تعداد الشههای قابل مصرف شتر و بچهشتر ذبحشده در ماه اردیبهشت ۲٬۷۴۸ ،الشه به وزن  ۳۲۶تن بوده که این تعداد
در ماه مشابه سال قبل ۷٬۳۴۷ ،الشه به وزن  ۲۱۱تن بوده است .استان سیستان و بلوچستان با  ۴۷۷الشه به وزن ۷۲۷
تن بیشترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.



در ماه اردیبهشت ،متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره  ۸۱٫۰۵کیلوگرم ،بز و بزغاله  ۸۰٫۵۰کیلوگرم ،گاو و گوساله
 ۶۵۲٫۹۷کیلوگرم ،گاومیش و بچهگاومیش  ۸۷۱٫۹۵کیلوگرم ،و شتر و بچهشتر  ۸۷۷٫۸۶کیلوگرم بوده است.

مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت  ۷۳۴۴نسبت به ماه قبل (فروردین) در حدود  ۸٫۲درصد
افزایش داشته است .همچنین مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در اردیبهشت  ۷۳۴۴با ماه مشابه سال ،۷۴۷۷
نشاندهنده افزایش  ۳۷درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است .مقدار تولید گوشت در اردیبهشت  ۷۳۴۴نسبت به ماه مشابه سال
 ۷۴۷۷برای گوسفند و بره  ۴۴درصد ،برای بز و بزغاله  ۴۴درصد ،برای گاو و گوساله  ۳۷درصد ،برای گاومیش و بچهگاومیش ۸۴
درصد ،و برای شتر و بچهشتر  ۴۳درصد افزایش داشته است.
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(رأس)

آن نسبت به ماه مشابه سال قبل
شرح

جمع

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گوساله

گاومیش و
بچهگاومیش

شتر و بچهشتر

اردیبهشت ۷۳۴۴

۱,۶۰۲,۷۱۵

۸۸۸,۱۵۷

۱۸۸,۰۸۶

۱۶۱,۷۷۸

۶,۷۲۵

۶,۱۱۸

اردیبهشت ۷۴۷۷

۵۸۵,۰۰۲

۷۲۱,۷۷۶

۱۱۸,۵۱۱

۵۸,۸۸۵

۱,۵۱۸

۱,۵۰۸

۷۸٪

۱۲٪

۷۵٪

۵۸٪

۷۶٪

۷۵٪

تغییر
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(تن)
آن نسبت به ماه مشابه سال قبل
شرح

جمع

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گوساله

گاومیش و
بچهگاومیش

شتر و بچهشتر
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۵۷,۵۵۸

۱۲,۵۷۰

۶,۸۵۱

۶۷,۷۷۱

۷۰۸

۵۶۲
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۱۰,۸۱۱

۱۰,۸۲۷

۶,۱۱۰

۱۵,۱۲۵

۶۵۷

۶۵۵

۵۸٪

۷۰٪

۱۱٪

۵۸٪

۸۷٪

۷۵٪

تغییر
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