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گلستانرزیی استان تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 
 

 مقدمه

است که از سال  رانیمرکز آمار ا یجار یهاتیاز فعال یکیکشور،  یهاو انتشار آمار کشتار دام کشتارگاه یآورجمع

 مراحل اجرای سرعت و استمرار کشور، هایکشتارگاه دام کشتار آمار مهم هایویژگی از تاکنون ادامه دارد. 1347

 حاصل اطالعات از کوتاه زمانی هایفاصله در و سرعت به انتومی نتیجه در که است آن استخراج و آوریجمع

 .کرد استفاده ریزیبرنامه برای

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

  .شودنمی دامپزشکی شبکه پوشش از خارج روستایی مناطق در دام کشتار به مربوط اطالعات شامل آمار، ینا الف(

 .است شهرها در غیرمجاز ذبح به مربوط اطالعات فاقد شده ارائه آمار ب(

 .است شده منظور آمارگیری این در نیز خصوصی بخش مجاز هایکشتارگاه پ(

 است. "نفر"، تعداد به مربوط هایجدول در شتر واحد ت(

 گردد:ارائه می زیر شرح به 1398 سال بهار در استان گلستانهای کشتارگاه دام کشتار آمار از ایدر صفحه بعد، خالصه
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 کیدهچ

 های استان )گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شتر و بچه شتر( در کشتارگاه تعداد دام کشتار شده

کیلوگرم بوده است. استان گلستان از لحاظ تعداد الشه دارای  898953 مقدار تولید گوشت قرمزالشه و  34417

های در بین استان 23درصدی و رتبه  32/1و از لحاظ وزن الشه دارای سهم  13درصدی و رتبه  94/1سهم 

 باشد.کشور می

  ز لحاظ تعداد کیلوگرم بوده و ا 412058الشه به وزن  26083 ،ذبح شده گوسفند و برهتعداد الشه قابل مصرف

های کشور قرار بین استان 16و  12درصدی از کل کشور، در جایگاه  64/1و  05/2 هایو وزن الشه با سهم

 28از این حیث در رتبه بوده و  کیلوگرم 800/15دارد. متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره در استان گلستان 

  است.های کشور قرار دارد در بین استان

  کیلوگرم بوده و از لحاظ تعداد و وزن  94130الشه به وزن  6307 ،ذبح شده بز و بزغالهتعداد الشه قابل مصرف

های کشور قرار دارد. بین استان 11و  12درصدی از کل کشور، در جایگاه  01/2و  02/2 هایالشه با سهم

در بین  23وده و از این حیث در رتبه کیلوگرم ب 920/14متوسط وزن یک الشه بز و بزغاله در استان گلستان 

 های کشور قرار دارد.استان

  کیلوگرم بوده و از لحاظ تعداد  384165الشه به وزن  1971 ،ذبح شده گاو و گوسالهتعداد الشه قابل مصرف

های کشور قرار دارد. بین استان 21درصدی از کل کشور، در جایگاه  04/1و  11/1 هایو وزن الشه با سهم

در  21کیلوگرم بوده و از این حیث در رتبه  210/194وسط وزن یک الشه گاو و گوساله در استان گلستان مت

 های کشور قرار دارد.بین استان

  کیلوگرم بوده و از لحاظ تعداد و وزن  8600الشه به وزن  56 ،ذبح شدهشتر شتر و بچه تعداد الشه قابل مصرف

های کشور قرار دارد. متوسط بین استان 10ی از کل کشور، در جایگاه درصد 99/0و  25/1 هایالشه با سهم

در بین  16کیلوگرم بوده و از این حیث در رتبه  570/153در استان گلستان شتر  وزن یک الشه شتر و بچه

 های کشور قرار دارد.استان

  9/55درصد، گاو و گوساله  3/72برای گوسفند و بره ، 1397نسبت به فصل بهار سال مقدار تولید گوشت قرمز 

 درصد افزایش داشته است. 34بز و بزغاله برای درصد کاهش و  1/55درصد و شتر و بچه شتر 
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نسبت به  1398های استان گلستان در بهار در کشتارگاهتعداد الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده  -01جدول 

 فصل مشابه سال قبلفصل قبل و 

 
 

نسبت به  1398های استان گلستان در بهار در کشتارگاهالشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده  وزن -02جدول 

 فصل مشابه سال قبلفصل قبل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتر و بچه شتر گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره جمععنوان

1055209592946974747147بهار 1397

35913253947860256198زمستان 1397

34417260836307197156بهار 1398

1/942/052/021/111/25سهم استان از کشور )درصد(

1312122110رتبه استان در کشور

61/9-58/5-72/834/3-67/4-میزان تغییر نسبت به بهار 1397

42/9-23/0-19/8-4/22/7-میزان تغییر نسبت به زمستان 1397

شتر و بچه شتر گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره جمععنوان

244736014873387026287062019140بهار 1397

102519840355011718848976014700زمستان 1397

898953412058941303841658600بهار 1398

1/321/642/011/040/99سهم استان از کشور )درصد(

2316112110رتبه استان در کشور

55/1-55/9-72/334/0-63/3-میزان تغییر نسبت به بهار 1397

41/5-21/6-19/7-12/32/1-میزان تغییر نسبت به زمستان 1397
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 مقدار تولید گوشت قرمز تعداد دام کشتار شده و 

کشتار تعداد دام  ،دهدنشان می 1397با فصول بهار و زمستان  1398 سالای نتایج طرح در فصل بهار بررسی مقایسه

 1397درصد و نسبت به بهار  2/4( الشه 35913) 1397، نسبت به زمستان الشه 34417با  1398شده در فصل بهار 

در  تعداد دام کشتار شدهاستان گلستان در این فصل از لحاظ درصد کاهش داشته است.  4/67( الشه 105520)

 های کشور قرار دارد.بین استان در 13در جایگاه درصدی از کل کشور،  94/1با سهم ها کشتارگاه

 کیلوگرم 898953های کشتار شده های استان گلستان، برحسب وزن الشهمقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه

 2447360) قبل لدرصد و نسبت به فصل مشابه سا 3/12( کیلوگرم 1025198بوده که این میزان نسبت به فصل قبل )

ها مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاهداشته است. استان گلستان در این فصل از لحاظ  کاهشدرصد  3/63( کیلوگرم

 های کشور قرار دارد.بین استان در 23در جایگاه درصدی  32/1با سهم 

نسبت به  1398های استان گلستان در بهار در کشتارگاهتعداد الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده  -01 نمودار

 مشابه سال قبلفصل 
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نسبت به  1398های استان گلستان در بهار در کشتارگاهالشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده  وزن -02 نمودار

 مشابه سال قبلفصل 

 

 

  1398ن در بهار های استان گلستادر کشتارگاهالشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده  وزن -03 نمودار
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  1398در بهار  های کشورهای استاندر کشتارگاه 1398تعداد دام کشتار شده در فصل بهار مقایسه  -04 نمودار

 
 

  1398در بهار  های کشورهای استانمقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاهمقایسه  -05 نمودار

 

 



 

 استان گلستان و کشورهای کشتارگاهکشتار دام  یطرح آمارگير جینتا 7

 1398 سال بهارفصل 

 گوسفند و بره -الف
این  که کیلوگرم بوده 412058الشه به وزن  26083، 1398در بهار  بره ذبح شده تعداد الشه قابل مصرف گوسفند و

 1487338الشه به وزن  95929کیلوگرم و در فصل مشابه سال قبل  403550الشه به وزن  25394تعداد در فصل قبل 

درصدی از کل  64/1و  05/2 هایالشه با سهم و وزن کیلوگرم بوده است. استان گلستان در این فصل از لحاظ تعداد

 های کشور قرار دارد.بین استان 16و  12کشور، در جایگاه 

درصد افزایش و نسبت به  1/2نسبت به فصل قبل  1398در فصل بهار  مقدار تولید گوشت قرمز برای گوسفند و بره

 کاهش داشته است.درصد  3/72 فصل مشابه سال قبل

کیلوگرم است.  690/19کیلوگرم و در کل کشور  800/15ستان متوسط وزن یک الشه گوسفند و بره در استان گل

 های کشور قرار دارد.در بین استان 28استان گلستان از این حیث در رتبه 

 1398در بهار  های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده  گوسفند و برهالشه قابل مصرف  وزن -06 نمودار
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 های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده  گوسفند و برهرأس یک الشه قابل مصرف  متوسط وزن -07 نمودار

 1398در بهار 

 

 

 بز و بزغاله -ب
کیلوگرم بوده است. این تعداد در فصل  94130الشه به وزن  6307تعداد الشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده، 

کیلوگرم بوده است.  70262الشه به وزن  4697کیلوگرم و در فصل مشابه سال قبل  117188الشه به وزن  7860قبل 

 12درصدی از کل کشور، در جایگاه  01/2و  02/2 هایالشه با سهم و وزن استان گلستان در این فصل از لحاظ تعداد

 های کشور قرار دارد.ین استانب 11و 

درصد کاهش و نسبت به  7/19نسبت به فصل قبل  1398بهار بزغاله در فصل و  بزمقدار تولید گوشت قرمز برای 

 افزایش داشته است.درصد  0/34 فصل مشابه سال قبل

کیلوگرم است.  990/14کیلوگرم و در کل کشور  920/14متوسط وزن یک الشه بز و بزغاله در استان گلستان 

 های کشور قرار دارد.در بین استان 23استان گلستان از این حیث در رتبه 
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 1398در بهار  های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده بز و بزغاله الشه قابل مصرف  وزن -08 نمودار

 

 

در  های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده بز و بزغاله رأس یک الشه قابل مصرف  متوسط وزن -09 نمودار

 1398بهار 
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 گوسالهگاو و  -ج

کیلوگرم بوده است. این تعداد در فصل  384165الشه به وزن  1971تعداد الشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده، 

کیلوگرم بوده است.  870620الشه به وزن  4747کیلوگرم و در فصل مشابه سال قبل  489760الشه به وزن  2561قبل 

 21درصدی از کل کشور، در جایگاه  04/1و  11/1 هایالشه با سهم و وزن استان گلستان در این فصل از لحاظ تعداد

 های کشور قرار دارد.ین استانب

درصد و نسبت به فصل  6/21نسبت به فصل قبل  1398در فصل بهار مقدار تولید گوشت قرمز برای گاو و گوساله 

 کاهش داشته است.درصد  9/55 مشابه سال قبل

کیلوگرم  390/208کیلوگرم و در کل کشور  210/194ه در استان گلستان متوسط وزن یک الشه گاو و گوسال

 های کشور قرار دارد.در بین استان 21است. استان گلستان از این حیث در رتبه 

 1398در بهار  های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده  گاو و گوسالهالشه قابل مصرف  وزن -10 نمودار
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 های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده گاو و گوساله  رأس یکالشه قابل مصرف  متوسط وزن -11 نمودار

 1398در بهار 

 

 

 شتر و بچه شتر -د

کیلوگرم بوده است. این تعداد در فصل قبل  8600الشه به وزن  56تعداد الشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده، 

کیلوگرم بوده است. استان  19140الشه به وزن  147کیلوگرم و در فصل مشابه سال قبل  14700الشه به وزن  98

ین ب 10درصدی از کل کشور، در جایگاه  99/0و  25/1 هایالشه با سهم و وزن گلستان در این فصل از لحاظ تعداد

 های کشور قرار دارد.استان

درصد و نسبت به فصل  5/41نسبت به فصل قبل  1398ر در فصل بها شتر و بچه شترمقدار تولید گوشت قرمز برای 

 کاهش داشته است.درصد  1/55 مشابه سال قبل

کیلوگرم  210/193کیلوگرم و در کل کشور  570/153متوسط وزن یک الشه شتر و بچه شتر در استان گلستان 

 های کشور قرار دارد.در بین استان 16است. استان گلستان از این حیث در رتبه 
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 1398در بهار  های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده شتر و بچه شتر الشه قابل مصرف  وزن -12 نمودار

 
 

 های کشورهای استانکشتارگاهدر ذبح شده  شتر و بچه شتریک نفر الشه قابل مصرف  متوسط وزن -13 نمودار

 1398در بهار 
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 مدیریت سازمانهمکاران  و استان سراسر هایکشتارگاه ،استان دامپزشکی اداره کل صمیمانه همکاریدر پایان از 

 و صاحبنظران همه ازته و و دفتر آمارهای کشاورزی مرکز آمار ایران کمال تشکر را داش استان ریزیبرنامه و

تر شدن کاملبرای مفیدتر و  ما گشایهرا و مشوق خود، انتقادهای و پیشنهادها ارائه با رودمی انتظار استان محققان

 .این مجموعه باشند

 

 

 

 

 

 

 

 


