
 

 های کشورکشتارگاه  طیورآمارگیری کشتار  طرح نتایج خالصه 
 ۱۴۰۱ شهریور

 مقدمه

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

زیاد گوشت انواع طیور از کل تولید و مصرف گوشت سفید در کشور، اطالع از مقدار تولید و عرضه آن در فواصل کوتاه زمانی )ماهانه  

مطالعات    ۱۳۹۹ها ضرورت دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز آمار ایران در سال  گذاریها و سیاستریزی یا فصلی( برای برنامه 

 های رسمی کشور را در دستور کار قرار داد. سنجی اجرای طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاهمنظور امکان اولیه به

برای نخستین    ،شوددر قالب گزارش ماهانه ارائه می  از آن  نتایج حاصل  که  ،های رسمی کشورآمارگیری کشتار طیور کشتارگاه

توان برای میهای تخصصی بخش طیور،  ریزی عالوه بر کمک به برنامه  آمدهدستی به . از آمارهااجرا شد  ۱۳۹۹بار در زمستان  

و صنایع تبدیلی  های طیور  پرورش و فراورده ریزی برای تأمین نیازهای واحدهای  محاسبه مصرف سرانه گوشت انواع طیور و نیز برنامه 

 این واحدها، و واردات گوشت مرغ بهره برد.  ها، توسعهآن

گیری ریزان و پژوهشگران قرار گیرد و مرکز آمار ایران با بهرهگیران و برنامهامید است که اطالعات حاضر، مورد استفاده تصمیم

 های مؤثرتری بردارد. و بهنگام مورد نیاز، گام از نظریات آنان در تهیه و ارائه آمارهای دقیق 

 در استفاده از آمارهای این گزارش الزم است نکات زیر، مورد توجه قرار گیرند:

 شود. این آمارها شامل اطالعات مربوط به کشتار طیور خارج از پوشش شبکه دامپزشکی نمی ( آ 

 غیر مجاز در شهرها است.  کشتارشده فاقد اطالعات مربوط به آمارهای ارائه  ب( 

 اند.های مجاز بخش خصوصی نیز در این آمارگیری منظور شده کشتارگاه پ( 

  



 2  ....................................................................................   ۱۴۰۱ شهریور – کشور یهاکشتارگاه طیورکشتار  یری آمارگ طرح نتایجخالصه 

 ..................................................................................................................................................................................................   

 ۱۴۰۱ شهریور  در  طیورشتار کآمار 

کشتارگاه  در  طیور  انواع  گوشت  تولید  در  مقدار  کشور  الشهشهریورماه  های  وزن  اساس  بر  مصرف  ،  قابل  شده  کشتارهای 

 بوده است. تن۱۴۸٬555

  حدود   ، درو از این تعداد  تن بوده   ۱۹۲٬۱۴0قطعه به وزن    هزار  ۷۷٬۳۳۴های کشور،  تعداد انواع طیور زنده وارد شده به کشتارگاه

 به بازار عرضه شده است.تن  ۱۴۸٬555 به وزن قابل مصرف   الشه قطعه هزار ۷۶٬۶۹۶

  ۱۴۶٬۰۷2  قطعه به وزن  هزار   ۷۵٬۷۷۴،  شهریورماه  شده در  کشتارهای قابل مصرف ماکیان )مرغ و خروس(  تعداد الشه  •

. استان گلستان با تن بوده است  ۱۷۳٬۶۸۰قطعه به وزن    هزار  ۹۱٬۱۰۸که این تعداد در ماه مشابه سال قبل،    تن بوده

 به خود اختصاص داده است. ماه ترین تعداد و وزن را در این تن بیش  ۱۷٬۶۰۳قطعه به وزن  هزار  ۸٬۴۴۹

که این تعداد    تن بوده  ۱٬۴۸۸هزار قطعه به وزن   ۱۵۹،  شهریورماه  در    شدهکشتارهای قابل مصرف بوقلمون  تعداد الشه  •

تن    ۶۰2به وزن  هزار قطعه    ۶۵  استان اصفهان بااست.    تن بوده  2٬۰2۹هزار قطعه به وزن    2۰۷در ماه مشابه سال قبل،  

 به خود اختصاص داده است. ماهترین تعداد و وزن را در این  بیش

که این تعداد در تن بوده    ۶۸قطعه به وزن    هزار  2۵۴،  شهریورماه  در    شدهکشتارهای قابل مصرف بلدرچین  تعداد الشه •

ترین  تن بیش  ۴۳قطعه به وزن  هزار  ۱۴۰است. استان یزد با  تن بوده    ۱۴۷قطعه به وزن   هزار  ۷۱۴ماه مشابه سال قبل،  

 .به خود اختصاص داده است ماه تعداد و وزن را در این  

تن بوده که این تعداد در ماه    ۱۳2قطعه به وزن    هزار  ۳،  شهریورشده در ماه  کشتار  شترمرغهای قابل مصرف  تعداد الشه •

قبل،   سال  وزن    هزار  2٫۳مشابه  به  استان    ۱۱۱قطعه  است.  بوده  وزن  هزار    ۱٫۵با  اصفهان  تن  به  تن    ۶2٫۳قطعه 

 ترین تعداد و وزن را در این ماه به خود اختصاص داده است.بیش

که این تن بوده    ۷۹۵قطعه به وزن    هزار  ۵۰۶،  شهریورماه  در    شدهکشتارهای قابل مصرف سایر انواع طیور  تعداد الشه  •

  ۳۳۶هزار قطعه به وزن    22۴با    البرزاست. استان  تن بوده   ۱۳۴۰قطعه به وزن   هزار   ۶۵۷تعداد در ماه مشابه سال قبل، 

 .به خود اختصاص داده است ماه ترین تعداد و وزن را در این تن بیش

کیلوگرم، بلدرچین   ۹٫۳۸کیلوگرم، بوقلمون    ۱٫۹۳های قابل مصرف ماکیان )مرغ و خروس(  ، متوسط وزن الشهشهریورماه  در  

 کیلوگرم بوده است. ۱٫۵۷سایر انواع طیور و  ۴۲٫۸۱شترمرغ ، کیلوگرم ۰٫2۷

درصد    ۱۶در حدود    (مردادماه قبل )نسبت به    ۱۴۰۱  شهریور  های رسمی کشور دردر کشتارگاه  ت انواع طیورمقدار تولید گوش 

درصد    ۱۶حدود    ،۱۴۰۰  سال  با ماه مشابه  ۱۴۰۱  شهریور  کشور دررسمی  های  عملکرد کشتارگاه  داشته است. همچنین  کاهش

  ۱۶خروس(  مرغ و  ماکیان )برای    قبلنسبت به ماه مشابه سال    ۱۴۰۱  شهریوردر    طیور  گوشت  عرضهمقدار    است.  داشته  کاهش

 داشته است. افزایش  درصد ۱۹ شترمرغ  وکاهش  درصد  ۴۱سایر انواع طیور و   درصد ۵۴بلدرچین  ،درصد 2۷بوقلمون  ،درصد
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و درصد تغییر   ۱۴۰۱شهریورماه  در    شورک  یهاشتارگاه کشده در  کشتار  طیور قابل مصرف انواع    هایتعداد الشه   -۱جدول  

 ( هزار قطعه ) قبلسال  ماه مشابه  نسبت به آن 

 جمع  دوره زمانی 
 ماکیان 

 )مرغ و خروس( 
 سایر انواع طیور  شترمرغ  بلدرچین  بوقلمون 

 ۶۵۷ 2 ۷۱۴ 2۰۷ ۹۱٬۱۰۸ ۹2٬۶۸۸ ۱۴۰۰ شهریور

 ۵۰۶ ۳ 2۵۴ ۱۵۹ ۷۵٬۷۷۴ ۷۶٬۶۹۶ ۱۴۰۱ شهریور

 - ٪2۳ ٪۵۰ - ٪۶۴ - ٪2۳ - ٪۱۷ - ٪۱۷ تغییر

و درصد تغییر  ۱۴۰۱ شهریور ماه  شور در ک یهاشتارگاه کشده در  کشتار  طیورقابل مصرف انواع  هایوزن الشه  -۲جدول 

ن( سال قبل ماه مشابه  بت به نسآن 
ُ
 )ت

 جمع  دوره زمانی 
 ماکیان 

 )مرغ و خروس( 
 سایر انواع طیور  شترمرغ  بلدرچین  بوقلمون 

 ۱٬۳۴۰ ۱۱۱ ۱۴۷ 2٬۰2۹ ۱۷۳٬۶۸۰ ۱۷۷٬۳۰۷ ۱۴۰۰ شهریور

 ۷۹۵ ۱۳2 ۶۸ ۱٬۴۸۸ ۱۴۶٬۰۷2 ۱۴۸٬۵۵۵ ۱۴۰۱ شهریور

 - ٪۴۱ ٪۱۹ - ٪۵۴ - ٪2۷ - ٪۱۶ - ٪۱۶ تغییر
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و درصد تغییر   ۱۴۰۱  شهریورهای کشور در ماه  شده در کشتارگاه کشتار های قابل مصرف انواع طیور  تعداد الشه   -۳جدول  

 )هزار قطعه(  ماه قبل آن نسبت به 

 جمع  دوره زمانی 
 ماکیان 

 )مرغ و خروس( 
 سایر انواع طیور  شترمرغ  بلدرچین  بوقلمون 

 ۸۰۱ ۴ ۴۱۳ 22۱ ۸۸٬۸۰۱ ۹۰٬2۴۰ ۱۴۰۱ مرداد 

 ۵۰۶ ۳ 2۵۴ ۱۵۹ ۷۵٬۷۷۴ ۷۶٬۶۹۶ ۱۴۰۱ شهریور

 - ٪۳۷ - ٪2۵ - ٪۳۸ - ٪2۸ - ٪۱۵ - ٪۱۵ تغییر

و درصد تغییر  ۱۴۰۱ شهریور های کشور در ماه  شده در کشتارگاه کشتار های قابل مصرف انواع طیور وزن الشه  -۴جدول 

ن( ماه قبل آن نسبت به 
ُ
 )ت

 جمع  دوره زمانی 
 ماکیان 

 )مرغ و خروس( 
 سایر انواع طیور  شترمرغ  بلدرچین  بوقلمون 

 ۱٬۳۳۵ ۱۵۶ ۸۷ 2٬۱۱۱ ۱۷۳٬۷۱۹ ۱۷۷٬۴۰۸ ۱۴۰۱ مرداد 

 ۷۹۵ ۱۳2 ۶۸ ۱٬۴۸۸ ۱۴۶٬۰۷2 ۱۴۸٬۵۵۵ ۱۴۰۱ شهریور

 - ٪۴۰ - ٪۱۵ - ٪22 - ٪۳۰ - ٪۱۶ - ٪۱۶ تغییر
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 ماه اخیر ۱۲های کشور در در کشتارگاه   طیورانواع  روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت  -۱شکل 
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 ۱۱۴۰و ۱۴۰۰ شهریورهای کشور در ماه در کشتارگاه   شدهکشتار  طیورهای قابل مصرف انواع مقایسه تعداد الشه -۲شکل 

 

 ۱۱۴۰و  ۱۴۰۰ شهریورهای کشور در ماه شده در کشتارگاه کشتار  طیورهای قابل مصرف انواع مقایسه وزن الشه -۳شکل 


