
 

1 

 1397 های استان گلستان و کشور در سالدام کشتارگاه کشتارنتایج طرح آمارگیری 

 

 

 

 

 های استان گلستان و کشور کشتار دام کشتارگاهطرح آمارگیری نتایج 

 1397در سال 

 

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

 رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه
 

 1347 سال از كه است ايران آمار مركز جاري هايفعاليت از يكي كشور هايكشتارگاه دام كشتار آمار انتشار و آوريجمع
 و آوريجمع مراحل اجراي سرعت و استمرار كشور، هايكشتارگاه دام كشتار آمار مهم هايويژگي از دارد.  تاكنون ادامه

 استفاده ريزيبرنامه براي حاصل اطالعات از كوتاه زماني هايفاصله در و سرعت توان بهمي نتيجه در كه است آن استخراج
 .كرد

شده  هارائ  1397 سال درهاي استان گلستان و كشور كشتار دام كشتارگاه آمارگيري طرح نتايج  حاضر، در گزارش

وزن الشه کشتار ، کشتار شدهتعداد دام  ،هاتعداد و وضعیت دفع فاضالب کشتارگاهشامل طرح،  اين است. نتايج

، گاو و گوساله، بز و بزغاله، گوسفند و بره)به تفكيک انواع دام وزن یک الشه کشتار شده توسط مو  شده

وضعيت استان و كشور و سهم و جايگاه ک از آنها ريدر هو  بوده (شتر و بچه شترو  گاوميش و بچه گاوميش

 گرديده است. ارائهكشور در استان 
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 آنهافاضالب  تیها و وضعتعداد کشتارگاه -1

، کالله، گنبدکاووس، بادآعليشهرهاي هاي كشتارگاه استان )شامل كشتارگاه 9، اطالعات 1397در سال 

پوشش شبكه دامپزشكي استان  ( كه همگي تحتهاکشتارگاهسایر و  گالیکش، مراوه، رامیان، ببینخان، آزادشهر

 طريق از طرح اطالعات و ارسال هاداده اصالح و كنترل ورود، قبيل از طرح اجراي مراحل آوري و تماميهستند، جمع
 گرديده است. ها )سيجاد( انجامداده الكترونيكي آوريجمع يكپارچه سامانه به متصل وب تحت فزارانرم

 368كشتارگاه به ثبت رسيده است كه اين تعداد در كل كشور  9در استان گلستان، اطالعات  1397در سال 

ترين كشتارگاه كم 2هاي البرز، قم و زنجان با ترين و استانكشتارگاه بيش 35كشتارگاه بوده است. استان فارس با 

هاي كشور ام در بين استان 17در جايگاه درصدي  4/2هاي كشور را دارا هستند. )استان گلستان با سهم كشتارگاه

 قرار دارد(.

 1397های کشور در سال استانهای کشتارگاهتعداد  -1نمودار 
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 تصفيه فاضالب تيوضعكشتارگاه  1تنها در  وكشتارگاه داراي فاضالب بوده  8كشتارگاه استان،  9از تعداد 

گيرد و فاضالب آنها انجام نمي فاضالب ديگر تصفيهكشتارگاه  7( بوده و در (يكيولوژي)بكامل )بصورت زيستي 

هاي استان مترمكعب فاضالب توسط كشتارگاه 1120شود. الزم به ذكر است كه ساالنه بالغ بر در چاه تخليه مي

 باشد.در چاه مياستان  كشتارگاه 7 و اندرونه يضبط يهانحوه معدوم كردن الشهشود. توليد مي

  1397های استان گلستان و کشور در سال ها و وضعیت فاضالب کشتارگاهکشتارگاهتعداد  -1جدول 

 
  استان گلستان و کشور هايکشتارگاه دام کشتار آمار تغییرات روند به اجمالي نگاهي -2

ساله اخير  14هاي استان طي آمار مربوط به تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه

 :دهدنشان مي

تن مربوط به سال  1301الشه به وزن  74239كمترين تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با   -1

اين ميزان در سال  باشد،يم 1395تن مربوط به سال  4661الشه به وزن  281741و بيشترين تعداد با  1389

 .تن رسيده است 2803الشه به وزن  180194به  1397

تن مربوط به سال  218الشه به وزن  14246كمترين تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده با -2

ميزان در  نيبوده است. ا 1385تن مربوط به سال  1186الشه به وزن  84686تعداد با  نيترشيو ب 1395

 .تن رسيده است 381الشه به وزن  25493به  1397سال 

تعداد کشتارگاهشرح
تعداد کشتارگاه 

دارای فاضالب

تتعداد کشتارگاه 

دارای فاضالب 

بدون تصفیه

محل دفع فاضالب 

کشتارگاه )چاه(

وضعیت تصفیه  

کامل فاضالب

مقدار فاضالب

)متر مكعب در سال(

کشتارگاه های دارای 

سرمایه گذاری در 

بخش محیط زیست

368337226123619,066,125218کل کشور

987711,1201گلستان
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تن مربوط به سال  2803الشه به وزن  11166صرف گاو و گوساله ذبح شده با كمترين تعداد الشه قابل م -3

ميزان در  نيبوده است. ا 1385تن مربوط به سال  3407الشه به وزن  20260و بيشترين تعداد با  1392

 .تن رسيده است 2389الشه به وزن  12851به  1397سال 

 8422تن ) 4/8الشه به وزن  43يش ذبح شده با بيشترين تعداد الشه قابل مصرف گاوميش و بچه گاوم -4

در  شيو بچه گاوم شي، كشتار گاوم1397بوده است. در سال  1384( مربوط به سال لوگرميك

 .استان صورت نگرفته است يهاكشتارگاه

و  1392تن مربوط به سال  55الشه به وزن  258مترين تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر با ك -5

به  1397ميزان در سال  نيبوده است. ا 1388تن مربوط به سال  106الشه به وزن  571تعداد با  نيترشيب

 است. دهيتن رس 51الشه به وزن  369

 1397استان گلستان در سال های کشتار شده در کشتارگاهگوسفند و بره و وزن تعداد ساله  14روند  -2نمودار 
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 1397استان گلستان در سال های کشتار شده در کشتارگاهبز و بزغاله و وزن تعداد ساله  14روند  -3نمودار 

 

 1397استان گلستان در سال های کشتار شده در کشتارگاهگاو و گوساله و وزن تعداد ساله  14روند  -4نمودار 
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 1397گلستان در سال استان های کشتار شده در کشتارگاهگاومیش و بچه گاومیش و وزن تعداد ساله  14روند  -5نمودار 

 

 1397استان گلستان در سال های کشتار شده در کشتارگاهشتر و بچه شتر و وزن تعداد ساله  14روند  -6نمودار 
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 تعداد دام کشتار شده و مقدار تولید گوشت قرمز -3

شده و سهم  دام كشتار 218907دهد استان گلستان با تعداد نشان مي 1397نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 

 هاي كشور قرار دارد.در بين استان 11درصدي از كل كشور، در جايگاه  3/2

 1397دهد، تعداد دام كشتار شده سال نشان مي 1396با نتايج سال  1397اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه

ن در حالي است درصد كاهش داشته است. اي 0/10رأس(  243497) 1396رأس، نسبت به سال  218907استان با 

درصد كاهش داشته است. مقايسه تعداد دام كشتار  22در كل كشور نيز  1397كه تعداد دام كشتار شده در سال 

ها اين مقدار كاهش داشته و استان گلستان دهد در همه استانهاي كشور نشان مياستان 1396و  1397هاي شده سال

 هش را داشته است.ها كمترين ميزان كادر مقايسه با ساير استان

 1397در سال  های کشوراستانتعداد دام کشتار شده مقایسه  -7نمودار 
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 1396نسبت به سال  1397در سال  های کشوراستانتعداد دام کشتار شده مقایسه درصد تغییرات  -8نمودار 

 

 

برحسب وزن انواع دام كشتار شده  1397هاي استان گلستان در سال مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه

 21درصدي در جايگاه  6/1ها با سهم كيلوگرم بوده كه از لحاظ مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه 5624233

 هاي كشور قرار دارد.ام در بين استان

دهد، مقدار توليد گوشت قرمز در نشان مي 1396با نتايج سال  1397سال  اي نتايج طرح دربررسي مقايسه

 3/6) 1396تن( نسبت به سال  6/5) 1397هاي استان گلستان برحسب وزن انواع دام كشتار شده در سال كشتارگاه

كشور هاي استان 1396و  1397هاي درصد كاهش داشته است. مقايسه وزن انواع دام كشتار شده سال 1/10تن( 

هاي كشور تنها در استان قزوين درصد كاهش داشته و در بين استان 16دهد، اين شاخص در كل كشور نشان مي

 اين مقدار افزايش داشته است. 
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 1397در سال  های کشوراستان )تولید گوشت قرمز( دام کشتار شده وزنمقایسه  -9نمودار 

 

 1396نسبت به سال  1397در سال  های کشوراستاندام کشتار شده  وزنمقایسه درصد تغییرات  -10نمودار 
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 گوسفند و بره -الف
رأس  6395207و  180194در استان گلستان و كشور، به ترتيب   1397تعداد گوسفند و بره كشتار شده سال 

درصد كاهش داشته است. استان  7/25درصد و در كل كشور  5/14بوده كه نسبت به سال قبل در استان گلستان 

هاي كشور قرار دارد. ام در بين استان 9درصدي از تعداد گوسفند و بره كشتار شده در جايگاه  8/2گلستان با سهم 

 باشد.درصدي از كل كشور مي 20ي با سهم خراسان رضوترين تعداد گوسفند و بره كشتار شده در استان بيش

تن بوده كه استان  121246و  2803در استان گلستان و كشور  1397وزن گوسفند و بره كشتار شده سال 

 31653هاي كشور قرار دارد. استان خراسان رضوي با ام در بين استان 12درصدي در جايگاه  3/2گلستان با سهم 

 هاي كشور به خود اختصاص داده است.درصد( وزن گوسفند و بره كشتار شده جايگاه اول را در بين استان 26تن )

در درصد و  9/24نسبت به سال قبل در كل كشور  1397مقدار توليد گوشت قرمز براي گوسفند و بره در سال 

 درصد كاهش داشته است.   17استان گلستان 

 19كيلوگرم و در كل كشور  600/15متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره كشتار  شده در استان گلستان 

كيلوگرم  700/24كيلوگرم است. باالترين متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره مربوط به استان خراسان رضوي با 

در  25باشد. استان گلستان از اين حيث در رتبه كيلوگرم مي 500/13هرمزگان با و كمترين آن مربوط به استان 

  هاي كشور قرار دارد.بين استان

 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  گوسفند و برهوزن و تعداد  -2جدول 
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 1397در سال  های کشوراستانهای کشتارگاهدر کشتار شده  گوسفند و برهتعداد مقایسه  -11نمودار 

  

 1397در سال  های کشوراستانهای کشتارگاهدر  کشتار شده گوسفند و بره وزنمقایسه  -12نمودار 
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 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  گوسفند و برهمتوسط وزن یک الشه  -3جدول 

 

 

 1397در سال  های کشوراستان هایکشتارگاهدر  کشتار  شده گوسفند و برهمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -13نمودار 
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 بزغالهو  بز -ب
رأس بوده  1907008و  25493 به ترتيب  ،در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار بز و بزغالهتعداد 

درصد كاهش داشته است.  2/14درصد افزايش و در كل كشور  8/40كه نسبت به سال قبل در استان گلستان 

هاي كشور قرار ام در بين استان 13شده در جايگاه  كشتار بز و بزغالهتعداد درصدي از  3/1استان گلستان با سهم 

 باشد.درصدي از كل كشور مي 24با سهم  اصفهانتار شده در استان شك بز و بزغالهترين تعداد دارد. بيش

كه استان گلستان با  بوده تن 28191و  381 در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار بز و بزغالهوزن 

ن درصد( وز 23تن ) 6500با  استان اصفهانهاي كشور قرار دارد. ام در بين استان 17درصدي در جايگاه  4/1سهم 

  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار بز و بزغاله

درصد كاهش و  9/15نسبت به سال قبل در كل كشور  1397در سال  بز و بزغالهمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 درصد افزايش داشته است.   4/40در استان گلستان 

 800/14كيلوگرم و در كل كشور  900/14در استان گلستان كشتار  شده  بز و بزغالهمتوسط وزن يک الشه 

كيلوگرم و كمترين  900/20مربوط به استان همدان با  بز و بزغالهباالترين متوسط وزن يک الشه كيلوگرم است. 

هاي در بين استان 21استان گلستان از اين حيث در رتبه باشد. كيلوگرم مي 0/11آن مربوط به استان كرمان با 

  كشور قرار دارد.

 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  بز و بزغالهوزن و تعداد  -4جدول 
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 1397در سال  های کشوراستانهای کشتارگاهدر کشتار شده  بز و بزغالهتعداد مقایسه  -14نمودار 

 

 1397در سال  های کشوراستانهای کشتارگاهدر  کشتار شده بز و بزغاله وزنمقایسه  -15نمودار 
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 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  بز و بزغالهمتوسط وزن یک الشه  -5جدول 

 

 

 1397در سال  های کشوراستانهای کشتارگاهدر کشتار  شده  بز و بزغالهمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -16نمودار 
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 گاو و گوساله -ج
رأس بوده  1003125و  12851 به ترتيب  ،در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار گاو و گوسالهتعداد 

درصد كاهش داشته است. استان گلستان  6/11درصد و در كل كشور  0/10كه نسبت به سال قبل در استان گلستان 

هاي كشور قرار دارد. ام در بين استان 21شده در جايگاه  كشتار گاو و گوسالهتعداد درصدي از  3/1با سهم 

 باشد.درصدي از كل كشور مي 16با سهم  تهرانتار شده در استان شك گاو و گوسالهترين تعداد بيش

كه استان گلستان  بوده تن 203089و  2389 در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار گاو و گوسالهوزن 

درصد(  14تن ) 28777با  استان تهرانهاي كشور قرار دارد. ام در بين استان 21درصدي در جايگاه  2/1با سهم 

  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار گاو و گوسالهوزن 

درصد و در  9/8نسبت به سال قبل در كل كشور  1397در سال  گاو و گوسالهمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 درصد كاهش داشته است.   4/6استان گلستان 

 500/202كيلوگرم و در كل كشور  900/185در استان گلستان كشتار  شده  گاو و گوسالهمتوسط وزن يک الشه 

كيلوگرم و كمترين  900/289مربوط به استان يزد با  گاو و گوسالهباالترين متوسط وزن يک الشه كيلوگرم است. 

هاي در بين استان 22استان گلستان از اين حيث در رتبه باشد. كيلوگرم مي 700/132آن مربوط به استان هرمزگان با 

  كشور قرار دارد.

 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده گاو و گوساله وزن و تعداد  -6جدول 
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 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار شده  گاو و گوسالهتعداد مقایسه  -17نمودار 

 

 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر  کشتار شده گاو و گوساله وزنمقایسه  -18نمودار 
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 1397 های استان گلستان و کشور در سالکشتارگاهدر کشتار  شده  گاو و گوسالهمتوسط وزن یک الشه  -7جدول 

 

 

 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار  شده  گاو و گوسالهمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -19نمودار 
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 گاومیش و بچه گاومیش -د
و اين در  شدهن كشتارهای استان در كشتارگاه شيو بچه گاوم شيگاومدر استان گلستان هيچ  1397در سال 

استان( و اين تعداد كشتار نسبت به سال قبل  13رأس كشتار گرديده )فقط در  19925حالي است كه در كشور 

 45با سهم  خوزستانتار شده در استان شك شيو بچه گاوم شيگاومترين تعداد بيشدرصد كاهش داشته است.  3/9

 باشد.درصدي از كل كشور مي

 1797با  استان خوزستان كه بوده تن 3855 در كل كشور 1397سال  شده ركشتا شيو بچه گاوم شيگاوموزن 

هاي كشور به خود اختصاص جايگاه اول را در بين استان شده كشتار شيو بچه گاوم شيگاومدرصد( وزن  47تن )

  داده است.

 4/7نسبت به سال قبل در كل كشور  1397در سال  شيو بچه گاوم شيگاوممقدار توليد گوشت قرمز براي 

 درصد كاهش داشته است.  

باالترين كيلوگرم است.  500/193كشتار  شده در كل كشور  شيو بچه گاوم شيگاوممتوسط وزن يک الشه 

كيلوگرم و كمترين آن مربوط  400/272مربوط به استان ايالم با  شيو بچه گاوم شيگاوممتوسط وزن يک الشه 

 باشد. كيلوگرم مي 50استان قم با به 

 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  شیو بچه گاوم شیگاوموزن و تعداد  -8جدول 
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 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار شده  شیو بچه گاوم شیگاومتعداد مقایسه  -20نمودار 

 

 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر  کشتار شده شیو بچه گاوم شیگاوم وزنمقایسه  -21نمودار 
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 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  شیو بچه گاوم شیگاوممتوسط وزن یک الشه  -9جدول 

 

 

در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار  شده  شیو بچه گاوم شیگاوممتوسط وزن یک الشه مقایسه  -22نمودار 

1397 
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 شتر و بچه شتر -ه
نفر بوده كه  24793و  369 به ترتيب  ،در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار شتر و بچه شترتعداد 

درصد كاهش داشته است. استان گلستان با  3/24درصد و در كل كشور  2/8نسبت به سال قبل در استان گلستان 

كه در اين سال  كشور استان 19ام در بين  10شده در جايگاه  كشتار شتر و بچه شترتعداد درصدي از  5/1سهم 

 سيستان و بلوچستانتار شده در استان شك شتر و بچه شترترين تعداد ارد. بيشقرار د اند،كشتار شتر و بچه شتر داشته

 باشد.درصدي از كل كشور مي 25با سهم 

كه استان گلستان با  بوده تن 5070و  51 در استان گلستان و كشور 1397سال  شده كشتار شتر و بچه شتروزن 

 27تن ) 1412با  استان سيستان و بلوچستانقرار دارد. كشور  استان 19ام در بين  10درصدي در جايگاه  0/1سهم 

  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار شتر و بچه شتردرصد( وزن 

درصد و در  5/27نسبت به سال قبل در كل كشور  1397در سال  شتر و بچه شترمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 درصد كاهش داشته است.   3/3استان گلستان 

 500/204كيلوگرم و در كل كشور  100/139در استان گلستان كشتار  شده  شتر و بچه شترمتوسط وزن يک الشه 

هاي كشتار شده در بين استان شتر شتر و بچهمتوسط وزن يک الشه ترين كه استان گلستان پايين كيلوگرم است

كيلوگرم  700/263مربوط به استان يزد با  شتر و بچه شترباالترين متوسط وزن يک الشه  كشور را داراست.

 باشد. مي

 1397های استان گلستان و کشور در سال کشتارگاهدر کشتار  شده  شتر و بچه شتروزن و تعداد  -10جدول 
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 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار شده  شتر و بچه شترتعداد مقایسه  -23نمودار 

 

 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر  کشتار شده شتر و بچه شتر وزنمقایسه  -24نمودار 
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 1397 های استان گلستان و کشور در سالدام کشتارگاه کشتارنتایج طرح آمارگیری 

 1397سال  های استان گلستان و کشور درکشتارگاهدر کشتار  شده  شتر و بچه شترمتوسط وزن یک الشه  -11جدول 

 

 

 1397در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار  شده  شتر و بچه شترمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -25نمودار 

 

 


