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دارد. نوون اداموه   ک تا 7431 سال ه ازکران است یز آمار اکمر یجار یهاتیاز فعال یکی ،شورک یهاشتارگاهکشتار دام کو انتشار آمار  یآورجمع

 نهیر اطالعات موجود در زمیهرگاه با سا ،ردیگیشور قرار مکو محققان  ییزان، مسئوالن اجرایرار برنامهیق در اختین طریه از اک یاطالعات آمار

 رد: یگ تواند مورد استفاده قراریر میز یهادگاهیق شود، از دیتلف یر رسمیشتار غکو  واردات و صادرات شور،ک تیجمع ییایع جغرافیتوز

 ؛یو اقتصاد یت اجتماعیوضع یهااز شاخص یکیعنوان به قرمز گوشت سرانه عرضه محاسبه .7

 له، پاچه و اندرونه؛ک، روده ،ل پوستیاز قب ،شتار دامکبا  مرتبط یاز اقالم آمار یرخن بیتخم .2

 ؛شورکشناخت وضع مراتع  یبرا یعنوان شاخصبه ،ن وزن الشهیانگیرات مییتغ .4

 شور.کح آن در یع صحیگوشت و توز یاحتمال واردات یبرا یزیربرنامه .3

تووان  یمو  جوه یه در نتکو استخراج آن است  یآورمراحل جمع جرایشور، استمرار و سرعت اک یهاشتارگاهکشتار دام کمهم آمار  یهایژگیاز و

 .کرد استفاده یزیربرنامه یبرااطالعات حاصل از های زمانی کوتاه در فاصلهو  تسرعبه

ن طرح، موجب یا یدر اجرا هااستان ریزیمدیریت و برنامهسازمان شور و کسراسر  یهاشتارگاهک، کیدامپزش یهاهکمانه شبیصم یارکهم

دتر و یو مف یموا بورا   یگشوا خوود، مشووو و راه   یهوا شنهادها و انتقادیبا ارائه پ رودمیشور انتظار کنظران و محققان صاحب همهر است. از کتش

 ه باشند.ین نشریدن اشتر املک

 رانیز آمار اکمر 
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 مقدمه

 7434 توا  744۱ یهاشتار دام سالکآمار  یمنتشر شد حاو 7433وزارت اقتصاد در خرداد  لهیوسه بهکران یشتار دام در اک یآمار هین نشریاول

 یهاگزارش 7431 ز تا سالیت داشتند. از آن به بعد نینفر جمع 1111ش از یب 7441نفوس سال  یعموم یه طبق سرشمارکبود  ییدر شهرها

عهوده   رشتار دام را بکطرح آمار  یران اجرایز آمار اکمر 7431ه از سال کشد تا آنیه میل آمار وزارتخانه مزبور تهک شتار دام توسط ادارهکآمار 

سوال   از یولو  ،گرفوت یشوور انجوام مو   ک یهایم به شهرداریمستق ا مراجعهیاتبه کق میهر ماه از طر 7411آمار مزبور تا سال  یرآوگرفت. جمع

قرار  یریمورد آمارگ کیدامپزش یهاهکتحت پوشش شب یهاشتارگاهک یتمام ،یارکهم یبرا کیسازمان دامپزش یبا توجه به اعالم آمادگ 7411

هوا در اختیوار مسوئوالن    ریوزی اسوتان  پرسشنامه همراه با دستورالعمل تکمیول آن از طریوق سوازمان مودیریت و برناموه      7491تا سال گرفت. 

هوا و ارسوال اطالعوات طورح از     نترل و اصوالح داده کل ورود، یطرح از قب یمراحل اجرا تمامی 7491گرفت. از ابتدای سال ها قرار میکشتارگاه

 ر روشییو بوا تغ . شوود یجاد( انجوام مو  ی)سو  رانیو ز آمار اکمر یهاداده یکیترونکال یآورپارچه جمعیکافزار تحت وب متصل به سامانه طریق نرم

در  7491سوال  مه دوم ینطرح از  یج فصلیمنظور استخراج نتابه هیمطالعات اول ،اطالعات انتشاراهش زمان کن طرح و یج ایاستخراج نتا مراحل

اسوت کوه در اختیوار     749۱بهوار  در فصول  های کشوور  کشتار دام کشتارگاه طرح آمارگیریچکیده نتایج  ،نشریه حاضر گرفت. ار قرارکدستور 

 گیرد.کاربران قرار می

 :ردیمورد توجه قرار گ ،ریات زکه الزم است نین نشریا یدر استفاده از آمارها

 شود.ینم کیه دامپزشکخارج از پوشش شب ییروستا شتار دام در مناطقکن آمار، شامل اطالعات مربوط به یا (الف

 است.ا ر مجاز در شهرهیشده فاقد اطالعات مربوط به ذبح غآمار ارائه (ب

 منظور شده است. یرین آمارگیز در این یمجاز بخش خصوص یهاشتارگاهک پ(

 است. «نفر» ،مربوط به تعداد یهاواحد شتر در جدول (ت



 ۸۹۳۱بهار  -های كشوركشتارگاه كشتار دام طرح آمارگیریچکیده نتایج  ۸1

 

 ۸۹۳۱بهار  -شورک یهاشتارگاهک دام شتارکطرح آمارگیری  چکیده نتایج

 باشد:یر میبه شرح ز 749۱بهار سال  شتار دام درکاز آمار  یاخالصه

 هزار تن بوده است. ۸۶٫۳ شتار شدهک یهابر حسب وزن الشه، بهارفصل در  شورک یهاشتارگاهکد گوشت قرمز در یمقدار تول 

 در  تعوداد ایون   .هزار تن گزارش شده است 1.٫2هزار الشه به وزن  7213 ،بهارفصل  تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده

هزار تون   ۸هزار الشه به وزن  219استان خراسان رضوی با هزار تن بوده است.  ۳.٫1هزار الشه به وزن  7۱39 فصل مشابه سال قبل

 .به خود اختصاص داده استدر این فصل ن تعداد را یترشیب

 این تعداد در فصل مشوابه سوال   ه کهزار تن بوده  ٫۷.هزار الشه به وزن  472 ،بهارفصل  مصرف بز و بزغاله ذبح شده تعداد الشه قابل

در ایون  ن تعداد را یترشیب ،هزار تن 2٫2 هزار الشه به وزن 1۱با  اصفهان استان .هزار تن بوده است .۸٫هزار الشه به وزن  331قبل 

 .ه استه خود اختصاص دادبفصل 

 ایون تعوداد در فصول مشوابه     بوده کوه  هزار تن  ۳۷هزار الشه به وزن  71۱ ،بهارفصل  تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده

ترین تعوداد را در  بیش ،هزار تن ٫۹.هزار الشه به وزن  29استان تهران با  .هزار تن بوده است ۳٫۳. هزار الشه به وزن 211سال قبل 

 .اختصاص داده استاین فصل به خود 

 ایون تعوداد در فصول    ه کو تن بووده   111هزار الشه به وزن  ۳٫1، بهارفصل ذبح شده  گاومیشبچهش و یتعداد الشه قابل مصرف گاوم

ن تعوداد را  یتور شیب ،تن 211هزار الشه به وزن  .2٫استان خوزستان با  .تن بوده است 7124هزار الشه به وزن  ٫۳.مشابه سال قبل 

 به خود اختصاص داده است.در این فصل 

  این تعداد در فصول مشوابه    هکتن بوده هزار  .۶۸هزار الشه به وزن  .٫.، بهارفصل  ذبح شده شتربچهتعداد الشه قابل مصرف شتر و

تورین  بویش  ،تن 12۷الشه به وزن هزار  .2٫2 حدودبا  و بلوچستان سیستاناستان  .تن بوده است 2٫1هزار الشه به وزن  ۶سال قبل 

 .استتعداد را در این فصل به خود اختصاص داده 

  ش و یلووگرم، گواوم  کی 12۶٫49لووگرم، گواو و گوسواله    کی 2.٫۹9لوگرم، بز و بزغالوه  کی 2۹٫19الشه گوسفند و بره  یکمتوسط وزن

 لوگرم بوده است.کی 2۹۳٫12 شتربچهلوگرم و شتر و کی ..12۳٫ گاومیشبچه

نسوبت بوه    749۱بهوار سوال   فصول  شتار دام در که تعداد ک دهدنشان می 7491و  749۱ یهاسال بهارفصل  طرح درج ینتا یاسهیمقا یبررس

 29 کواهش د یو ؤم ،7491فصول مشوابه    بوا  749۱بهار سال شور در ک یهاشتارگاهکرد کسه عملیمقا است. داشته کاهش 7491سال  بهارفصل 

فصل مشوابه در سوال   نسبت به  749۱بهار فصل در د گوشت یمقدار تول شور است.ک یرسم یهاشتارگاهکدر  قرمز د گوشتیمقدار تول یدرصد

 39 شوتر بچوه شتر و و  ،درصد 41گاومیش درصد، گاومیش و بچه 47، گاو و گوساله درصد 2۱بز و بزغاله  ،درصد 21گوسفند و بره  یبرا 7491

 .است داشتهدرصد کاهش 
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سال فصل مشابه  نسبت به ۸۹۳۱بهار فصل در  شورک یهاشتارگاهکقابل مصرف انواع دام ذبح شده در  الشهتغییرات تعداد  (الف

 قبل

 جمع شرح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و 

 گوساله

 ش ویگاوم

 گاومیشبچه

شتر و 

 شتربچه

 .٫. ۳٫1 2۷۶ ۳21 .21۷ 2۷۷1  ......................... )هزار رأس(  749۱بهار تعداد الشه قابل مصرف فصل 

 ۶٫2 ٫۳. 1۸۸ 2.. 2۶.۹ 1.۸۶  ......................... )هزار رأس(  7491بهار تعداد الشه قابل مصرف فصل 

 –..2٫ –2٫۳۹ –2٫۳۳ –2٫1۹ –2٫۳2 –2٫۳2  ...... تغییرات تعداد الشه قابل مصرف نسبت به فصل مشابه سال قبل 

فصل مشابه سال  نسبت به ۸۹۳۱بهار فصل در  شورک یهاشتارگاهکقابل مصرف انواع دام ذبح شده در  الشهتغییرات وزن  (ب

 قبل

 جمع شرح
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

گاو و 

 گوساله

 ش ویگاوم

 گاومیشبچه

شتر و 

 شتربچه

 2٫۶۸ .2٫۸ ۳۷٫2 ٫۷. 1.٫2 ۸۶٫۳ .............................. )هزار تن(  749۱بهار وزن الشه قابل مصرف فصل 

 2٫۸۹ 2٫21 ۳٫۳. .۸٫ ۳.٫1 ۹۸٫۷ .............................. )هزار تن(  7491بهار وزن الشه قابل مصرف فصل 

 –2٫.۹ –2٫۳۸ –2٫۳2 –2٫1۶ –2٫1۷ –2٫1۹ ....... تغییرات وزن الشه قابل مصرف نسبت به فصل مشابه سال قبل 
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 )رأس( ۸۹۳۱بهار  شور:ک یهاشتارگاهکشتار شده در کتعداد انواع دام  -۸

 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره شرح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 شتربچهشتر و 
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 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره شرح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 شتربچهشتر و 
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 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره شرح
ش و یگاوم

 گاومیشبچه
 شتربچهشتر و 
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