
 

 کشور  هایکشتارگاه دام کشتار آمارگیری طرح  نتایج خالصه

 ۱۴۰۱ مرداد

 مقدمه 

نرن  ک تر  ۱۳۴۷ه از سار   کران اسات  یز آارر اکار   یجرر  یهرتیاز فعرل یکی  ،شاررک یهرشاتررار کشاترر اا   کو انتشارر آارر   یآورجمع

ر  ی هرار  بر سار ،رایایشارر ررار اکو احققرن    ییزان، اساورنن اجرایراهرر برنریق ار اختین طریه از اک  یااااه اارا. اطالعرت آارر

ر  ی ز  یهردار یق شارا، از ایتلف یر رسامیشاترر  کشارر، واراات و اارارات و  کت یجمع  ییریع جغرافیترز نهیاطالعرت ارجرا ار زا

 را:یتراند اررا استفرا  ررار ایا

 ؛یو ارتصرا یت اجتمرعیوضع یهراز شرخص یکیعنران ارشت رراز به عرضه سرانه احرسبه .۱ 

 له، پرچه و اندرونه؛کل پرست، روا ، یاز رب ،شترر اا کارتبط بر  یاز ارال  آارر ین برخیتخم .۲ 

 شرر؛کشنرخت وضع اراتع  یبرا یعنران شرخصبه ،ن وزن نشهیرنگیرات اییتغ .۳ 

 شرر.کح آن ار یع احیارشت و ترز یواراات احتمرل یبرا یزیربرنراه .۴ 

ه کو اسااتخراآ آن اساات    یآوراراحل جمع  شاارر، اسااتمرار و ساارعت اجرایک یهرشااتررار کشااترر اا   کاهم آارر    یهریژایاز و

 .کرااستفرا   یزیربرنراه یاطالعرت حرال براهری زارنی کرتر  از سرعت و ار فرالهبهتران یجه اینت ار

 د:نار استفرا  از آاررهری این ازارش نز  است نکرت زیر، اررا ترجه ررار ایر 

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

 شد  فررد اطالعرت اربرط به ذبح  یر اجرز ار شهرهر است.آارر ارائه (ب 

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

 هری اربرط به تعداا، »نفر« است.واحد شتر ار جدو  ت( 



 
 

 ۱۴۰۱آمار کشتار دام در مرداد 

تن برا     55605  د هری کشترر ش ، بر حسب وزن نشهارااا  هری کشرر ار ار اقدار ترلید ارشت رراز ار کشتررار  •

 است. 

این    برا  که  تن  ۲۳98۴  وزن   به هزار نشه    ۱۲68،  اراااار   شد  ار  رربل اصرف ارسفند و بر  ذبح هری  نشه تعداا   •

ترین بیش هزار نشه ۲8۷بر تهران ا  است. استرن تن بر  ۲0۱89هزار نشه به وزن  ۱069 ،تعداا ار ار  اشربه سر  ربل

 . انداین ار  به خرا اختصرص ااا  را ار وزن  ترینیش ب تن 6۴۱٬۴ بر خراسرن رضریتعداا، و استرن 

برا  که این تعداا ار    تن  ۳۴0۳  هزار نشه به وزن  ۲۲۲،   اراااار   شد  ار  رربل اصرف بز و بز رله ذبحهری  نشه تعداا   •

به وزن    ۲۲8  ،ار  اشربه سر  ربل استرن  تن  ۳۴۴0هزار نشه    تن   ۷۱5به وزن    هزار نشه  5۱ر  ب  اافهرن  برا  است. 

 . اندااا  وزن را ار این ار  به خرا اختصرص  و ترین تعداابیش

را  که این تعداا  تن ب ۲۷۲95 هزار نشه به وزن ۱۲8 ،اراااار  ر شد  ارربل اصرف ارو و ارسرله ذبحهری نشهتعداا  •

تن    ۳90۲  به وزن  هزار نشه  ۲۲استرن تهران بر  برا  است.    تن  ۲8۲۳۲  نشه به وزن  هزار   ۱۳6  ،لار ار  اشربه سر  رب

 . استااا   وزن را ار این ار  به خرا اختصرص تعداا و  ترینبیش

برا  که این تن    6۱6نشه به وزن    ۳058،  اراااار   شد  ار  اروایش ذبحرربل اصرف اروایش و بچه هری  نشه تعداا   •

  تن   ۴05ه وزن  بنشه    ۱96٬۱بر    خرزسترنا  است. استرن  تن بر   607نشه به وزن    ۳0۱۳  ،تعداا ار ار  اشربه سر  ربل

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

برا  که این تعداا ار ار     تن  ۳0۷نشه به وزن    ۱66۷،  اراااار   شد  ار  شتر ذبحو بچه  اصرف شتررربل  هری  نشهتعداا   •

  تعداا و   ترینبیشتن    6۱به وزن  نشه    ۳85بر    کرارناست. استرن    تن برا   332نشه به وزن    ۱۷۱6  ،اشربه سر  ربل

 . را ار این ار  به خرا اختصرص ااا  استوزن 

  ۳۴٫۳۱۲، ارو و ارسرله  کیلرار   ۱۳٫۱5بز و بز رله  کیلرار ،    9۱٫8۱فند و بر   ، اترسط وزن یک نشه ارس اراااار   ار   •

 رار  برا  است.یلک ۲۳٫8۴۱شتر رار ، و شتر و بچه کیل ۳9٫۱۲0اروایش  بچه کیلرار ، اروایش و

ااشته   افزایشاراد    ۷ا  ار حدو) تیر(  ار  ربلنسبت به    ۱۴0۱ارااا    هری رسمی کشرر ار اقدار ترلید ارشت رراز ار کشتررار 

عملکرا کشتررار است. همچنین   ار  رسمی  هری  اقریسه  اشربه  ۱۴0۱ اراااکشرر  ار   نشرن۱۴00  سر   بر  افزایش  هندا،    5  

  ۱9ارسفند و بر   برای    ۱۴00نسبت به ار  اشربه سر     ۱۴0۱ ارااا ارادی اقدار ترلید ارشت رراز است. اقدار ترلید ارشت ار  

اراد    8  شترشتر و بچه اراد،    ۳ارو و ارسرله   ،اراد  ۱برای بز و بز رله  و  ،  افزایش  اراد ۱اروایش  برای اروایش و بچه   و  اراد

 است. کرهش ااشته 
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و درصد تغییر   ۱۴۰۱  مردادهای کشور در ماه شده در کشتارگاه های قابل مصرف انواع دام ذبح تعداد الشه  -۱جدول  

 ( الشه ) آن نسبت به ماه مشابه سال قبل

 گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  جمع  دوره زمان  
گاومیش و  

 گاومیش بچه 
 شتر شتر و بچه 

 1667 3058 127943 222221 1268320 1623209 ۱۴0۱ارااا 

 1716 3013 136317 227841 1069443 1438330 ۱۴00ارااا 

 - 3٪ 1٪ - 6٪ - 2٪ 19٪ 13٪ تغیت  

و درصد تغییر آن   ۱۴۰۱  مرداد های کشور در ماه شده در کشتارگاه های قابل مصرف انواع دام ذبح وزن الشه  -۲جدول 

ن( نسبت به ماه مشابه سال قبل 
ُ
 )ت

 گاو و گوساله  بز و بزغاله  گوسفند و بره  جمع  دوره زمان  
گاومیش و  

 گاومیش بچه 
 شتر شتر و بچه 

 307 616 27295 3403 23984 55605 ۱۴0۱ارااا 

 332 607 28232 3440 20189 52801 ۱۴00ارااا 

 - 8٪ 1٪ - 3٪ - 1٪ 19٪ 5٪ تغیت  
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 ۱۴۰۱تا  ۱۳۹۶های سال   مردادهای کشور در ماه روند تغییرات عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه  -۱شکل 

 

ات ماهانه عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه - ۲شکل   ماه اخیر   ۱۲های کشور در  روند تغییر
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 ..............................................................................................................................................................................................................   

 

 ۱۴۰۱و  ۱۴۰۰  مردادهای کشور در ماه  شده در کشتارگاههای قابل مصرف انواع دام ذبح مقایسه تعداد الشه   -۳شکل 

 

 ۱۴۰۱و  ۱۴۰۰  مردادهای کشور در ماه  شده در کشتارگاه های قابل مصرف انواع دام ذبح مقایسه وزن الشه   -۴شکل 


