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 های استان گلستان و کشور  کشتار دام کشتارگاهطرح آمارگیری  نتایج 

 1399در سال 

http://Amar.Golestanmporg.ir 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

 رزیی استان گلستان اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه تهیه شده رد معاونت آمار و 
 

هاي جاري مركز آمار ايران است كه از  هاي كشور يكي از فعاليتآوري و انتشار آمار كشتار دام كشتارگاهجمع

  يكشور، استمرار و سرعت اجرا يهامهم آمار كشتار دام كشتارگاه يهايژگيتاكنون ادامه  دارد. از و 1347سال 

كوتاه از اطالعات حاصل   يزمان  يهاسرعت و در فاصله  به  توان يم  جهيو استخراج آن است كه در نت  يآورجمع  مراحل

 استفاده كرد. يزيربرنامه يبرا
شده است.  هارائ  1397 سال درهاي استان گلستان و كشور  كشتار دام كشتارگاه آمارگيري  طرح نتايج   حاضر، در گزارش

و  وزن الشه کشتار شده، تعداد دام کشتار شده ،هاتعداد و وضعیت دفع فاضالب کشتارگاهشامل طرح،  اين نتايج

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

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

 گرديده است.
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 صفحه           مطالب فهرست

 3  ----------------------------------------------------------------- هاچکیده یافته

 6  ------------------------------------------- آنهافاضالب  تیها و وضعتعداد کشتارگاه -1

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

 13 -------------------------------------- گوشت قرمز دیکشتار شده و مقدار تولتعداد دام  -3

 17  -------------------------------------------------------------- گوسفند و بره  -1-3

 20  ---------------------------------------------------------------- بز و بزغاله -2-3

 23  --------------------------------------------------------------- گاو و گوساله -3-3

 26  ------------------------------------------------------ گاومیش و بچه گاومیش - 4-3

 28  -------------------------------------------------------------شتر و بچه شتر  - 3-5
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 هاافتهی ده یچک

 393كشتارگاه به ثبت رسيده است كه اين تعداد در كل كشور  9در استان گلستان، اطالعات  1399در سال  ➢

 هاي كشور قرار دارد.ام در بين استان 18درصدي در جايگاه  3/2با سهم  و استانكشتارگاه بوده 

 بصورت تصفيه فاضالب  ت ي وضعكشتارگاه  2كشتارگاه داراي فاضالب بوده و در  8كشتارگاه استان،  9از تعداد  ➢

 گيرد.كامل انجام مي 

( با سهم شتر و بچه شترو  گاو و گوساله، بز و بزغاله، گوسفند و برهانواع دام ) 193806، تعداد 1399در سال  ➢

در بين  18هاي استان كشتار گرديده كه از اين حيث در جايگاه درصدي از كل كشور در كشتارگاه 73/1

 هاي كشور قرار دارد.استان

درصد( و در كل كشور   6/40رأس )   56011نسبت به سال قبل در استان گلستان    1399تعداد دام كشتار شده سال   ➢

 داشته است.  كاهشاستان )كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و بلوچستان(  2و تنها در  افزايشدرصد   8/34

 5637برحسب وزن انواع دام كشتار شده    1399هاي استان گلستان در سال  مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه ➢

ام در بين   21درصدي در جايگاه  28/1ها با سهم تن بوده كه از لحاظ مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه

 هاي كشور قرار دارد. استان

دهد، مقدار توليد گوشت قرمز برحسب نشان مي 1398با نتايج سال  1399اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه ➢

درصد و در  9/52نسبت به سال قبل در استان گلستان  1399ها در سال وزن انواع دام كشتار شده در كشتارگاه

در بين استانهاي كشور  10از اين حيث در جايگاه استان گلستان داشته است.  شافزايدرصد  1/37كل كشور 

 قرار دارد.

رأس با   158855هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1399تعداد و وزن گوسفند و بره كشتار شده سال  ➢

 6/35و در كل كشور    درصد  3/43تن بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان    2641وزن  

 داشته است.    افزايشدرصد    4/30درصد و در كل كشور    5/49و از نظر وزن نيز در استان گلستان    افزايشدرصد  
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 100/19كيلوگرم و در كل كشور  600/16متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره كشتار  شده در استان گلستان  ➢

كيلوگرم و كمترين آن مربوط به   700/25استان خراسان رضوي با كيلوگرم است. )باالترين مقدار مربوط به 

 باشد.(كيلوگرم مي 200/14استان تهران با 

رأس با وزن   22337هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1399تعداد و وزن بز و بزغاله كشتار شده سال  ➢

درصد  1/21استان گلستان در نسبت به سال قبل  1399از لحاظ تعداد كشتار شده در سال تن بوده است كه  334

 8/27درصد و در كل كشور  1/21و از نظر وزن نيز در استان گلستان افزايش درصد  5/28و در كل كشور 

 داشته است.  افزايشدرصد 

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

كيلوگرم و كمترين آن مربوط به استان   400/20كيلوگرم است. )باالترين مقدار مربوط به استان همدان با 

 باشد.(كيلوگرم مي  100/12با  خوزستان

رأس با وزن   12384هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1399تعداد و وزن گاو گوساله كشتار شده سال  ➢

 6/42درصد و در كل كشور  7/48تن بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان  2628

 .داشته است افزايشدرصد  4/44درصد در كل كشور  7/62و از نظر وزن نيز در استان گلستان  افزايشدرصد 

  600/213كيلوگرم و در كل كشور    200/212كشتار  شده در استان گلستان    گاو و گوسالهمتوسط وزن يک الشه   ➢

كيلوگرم و كمترين آن مربوط به استان خوزستان   600/298كيلوگرم است. باالترين مقدار مربوط به استان يزد با  

 باشد. كيلوگرم مي  800/149با 

تن    34نفر با وزن    230هاي استان گلستان به ترتيب  در كشتارگاه  1399تعداد و وزن شتر و بچه كشتار شده سال   ➢

درصد   7/22و در كل كشور    افزايشدرصد    1/21بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان  

 .داشته استكاهش  درصد    4/25و در كل كشور    افزايشدرصد    8/16و از نظر وزن نيز در استان گلستان    كاهش

 300/195كيلوگرم و در كل كشور    400/149تان گلستان  كشتار  شده در اس   شتر و بچه شترمتوسط وزن يک الشه   ➢

ترين متوسط وزن ، پايينخوزستانهاي هرمزگان و بعد از استان از اين حيث  كيلوگرم است كه استان گلستان
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شتر و هاي كشور را داراست. باالترين متوسط وزن يک الشه  كشتار شده در بين استان  شتر و بچه شتريک الشه 

 باشد.كيلوگرم مي  0/320با  لرستانبه استان مربوط  بچه شتر

هاي استان كشتار نشده و اين در در كشتارگاه شيو بچه گاوم شيگاومهيچ  ،در استان گلستان 1399در سال  ➢

نسبت به سال كشتار گرديده كه از نظر تعداد  تن 4705با وزن رأس  23859استان كشور  13حالي است كه در 

درصد( وزن   3/40تن )   1897با    خوزستاناستان  داشته است.  افزايش  درصد   4/74درصد و از نظر وزن    4/73قبل  

 هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار شيو بچه گاوم شيگاوم
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 آنهافاضالب  تیها و وضعتعداد کشتارگاه  -1

، آزادشهر،  کالله،  گنبدکاووس، بادآ عليشهرهاي  هاي  كشتارگاه استان )شامل كشتارگاه  9، اطالعات  1399در سال  

پوشش شبكه دامپزشكي استان هستند،  ( كه همگي تحتهاسایر کشتارگاهو  گالیکش، مراوه، رامیان، ببینخان

 تحت فزارانرم طريق از طرح اطالعات ارسالو  هاداده اصالح  ول كنتر ورود، قبيل از طرح اجراي مراحل آوري و تماميجمع
 گرديده است. ها )سيجاد( انجامداده الكترونيكي آوريجمع يكپارچه سامانه به  ل متص وب

كشتارگاه   393كشتارگاه به ثبت رسيده است كه اين تعداد در كل كشور    9در استان گلستان، اطالعات    1399در سال  

ترين كشتارگاه كم 2هاي البرز و زنجان با ترين و استان كشتارگاه بيش  36با خراسان رضوي بوده است. استان 

هاي كشور ام در بين استان 18درصدي در جايگاه  29/2هاي كشور را دارا هستند. )استان گلستان با سهم كشتارگاه

 ( 1)نمودار قرار دارد(.

 1399  های کشور در سالاستان های کشتارگاه تعداد   - 1نمودار  
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 كامل ) تصفيه فاضالب تيوضعكشتارگاه  2در  وكشتارگاه داراي فاضالب بوده  8 كشتارگاه استان، 9از تعداد 

 فاضالب  و  گيردانجام نمي  فاضالب كشتارگاه ديگر تصفيه  4و در  انجام  (  (يكيولوژي)ببصورت زيستي  كشتارگاه  شامل  

 (1)جدول  شود.در چاه تخليه ميكشتارگاه استان  3

 1399های استان گلستان و کشور در سال  ها و وضعیت فاضالب کشتارگاه کشتارگاه تعداد   - 1جدول  

 

 

 باشند.ها داراي دو يا چند محل دفع براي فاضالب مي* برخي از كشتارگاه 

  

دارای فاضالبتعداد کشتارگاهشرح
دارای سیستم 

تصفیه فاضالب

تصفیه  کامل 

فاضالب

فاضالب بدون 

تصفیه

39335816778191کل کشور

98424گلستان

سپتیک تانکرودخانهچاه
اراضی 

کشاورزی

اراضی 

غیر کشاورزی
سایرشبکه فاضالب

3581152611447481657کل کشور

93331000گلستان

تعداد کشتارگاه 

دارای فاضالب
شرح

محل دفع فاضالب کشتارگاه
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 استان گلستان  هايکشتارگاه  دام  کشتار  آمار تغییرات  روند به اجمالي  نگاهي  -2

ساله اخير نشان  16هاي استان طي آمار مربوط به تعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه

 :دهدمي

تن مربوط به سال  1301الشه به وزن  74293با  گوسفند و بره ذبح شده كمترين تعداد الشه قابل مصرف  -1

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

 تن رسيده است.  2641الشه به وزن  158855به  1399

  1395بوط به سال تن مر 218الشه به وزن  14246با  بز و بزغاله ذبح شده كمترين تعداد الشه قابل مصرف  -2

  1399ميزان در سال  ن يبوده است. ا 1385تن مربوط به سال  1186الشه به وزن  84686تعداد با  نيترش يو ب

 تن رسيده است.  334الشه به وزن  22337به 

 1398تن مربوط به سال    1615الشه به وزن    8326با    گاو و گوساله ذبح شده كمترين تعداد الشه قابل مصرف    -3

به   1399ميزان در سال    نيابوده است.    1385تن مربوط به سال    3407الشه به وزن    20260و بيشترين تعداد با  

 تن رسيده است.  2628الشه به وزن  12384

تن مربوط به  4/8الشه به وزن  43با  گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده بيشترين تعداد الشه قابل مصرف  -4

 يهادر كشتارگاه شيو بچه گاوم شيكشتار گاوم 1399و  1398 ، 1397هاي سالبوده است. در  1384سال 

 .استان صورت نگرفته است

  1398تن مربوط به سال  29الشه به وزن  190با  ذبح شده  شتر و بچه شتر   مصرفمترين تعداد الشه قابل ك -5

به   1399ميزان در سال  نيابوده است.  1388تن مربوط به سال  106الشه به وزن  571تعداد با  نيترش يو ب

 تن رسيده است. 4/34الشه به وزن  230
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 1399لغایت   1384  – های استان انواع دام ذبح شده در کشتارگاه روند تعداد و وزن الشه قابل مصرف  - 2جدول  

 

 

 

 

 

13841385138613871388138913901391

208,313258,518231,243227,035161,278125,863128,237144,087جمع

111,182153,028138,820154,867100,67374,29382,99294,553گوسفند و بره

77,08284,68677,35153,51940,45336,25326,99231,642بز و بزغاله

19,66320,26014,58718,22619,57514,83717,89817,511گاو و گوساله

4318111065213گاومیش و بچه گاومیش

343526474413571475353368شتر و بچه شتر

6,4587,3085,8696,7976,1304,7665,3435,383جمع

2,0132,6282,2522,4951,6081,3011,4501,599گوسفند و بره

1,0961,1861,035758586588390450بز و بزغاله

3,2883,4072,5033,4653,8292,7983,4393,271گاو و گوساله

8.42.61.61.71.01.00.52.5گاومیش و بچه گاومیش

53.085.077.176.1105.877.763.959.9شتر و بچه شتر

شرح

تعداد 

)رأس / نفر(

وزن )تن(

13921393139413951396139713981399

172,923222,910295,774312,491243,497218,907137,795193,806جمع

130,160176,281245,445281,741210,705180,194110,836158,855گوسفند و بره

31,31833,26933,63714,24618,11025,49318,44322,337بز و بزغاله

11,16613,04616,40216,11714,27312,8518,32612,384گاو و گوساله

21123287000گاومیش و بچه گاومیش

258302287359402369190230شتر و بچه شتر

5,8736,9908,5337,8716,2565,6243,6875,637جمع

2,5333,3414,3854,6613,3772,8031,7672,641گوسفند و بره

477524581218271381275334بز و بزغاله

2,8033,0633,5262,9392,5532,3891,6152,628گاو و گوساله

3.62.30.53.31.20.00.00.0گاومیش و بچه گاومیش

55.358.841.150.553.151.329.434.4شتر و بچه شتر

شرح

تعداد 

)رأس / نفر(

وزن )تن(
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 استان گلستان های  کشتار شده در کشتارگاه گوسفند و بره و وزن  تعداد  ساله   16روند    - 2نمودار  

 

 استان گلستان های  کشتار شده در کشتارگاه بز و بزغاله  و وزن  تعداد  ساله   16روند    - 3نمودار  
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 استان گلستان های  کشتار شده در کشتارگاه گاو و گوساله و وزن  تعداد  ساله   16روند  - 4نمودار  

 

 استان گلستان های  کشتار شده در کشتارگاه گاومیش و بچه گاومیش  و وزن  تعداد  ساله   16روند    - 5نمودار  
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 استان گلستان های  کشتار شده در کشتارگاه شتر و بچه شتر و وزن  تعداد  ساله   16روند    - 6نمودار  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 تولید گوشت قرمزتعداد دام کشتار شده و مقدار  -3

گوسفند و )دام كشتار شده    193806دهد استان گلستان با تعداد  نشان مي  1399نتايج حاصل از اجراي طرح در سال  

هاي در بين استان  18درصدي از كل كشور، در جايگاه    7/1سهم    با  (شتر و بچه شترو    گاو و گوساله،  بز و بزغاله،  بره

 (7، نمودار3)جدول  گرفته است.كشور قرار 

نسبت   1399دهد، تعداد دام كشتار شده سال  نشان مي  1398با نتايج سال    1399اي نتايج طرح در سال  بررسي مقايسه

در بين استانهاي   12كه استان گلستان در رتبه    داشته است  درصد( افزايش  6/40)     الشه  56011  ،استاندر    1398به سال  

تعداد دام   تغييرات  مقايسهروبرو بوده است.    افزايشدرصد    8/34  اين شاخص در كل كشور باكشور قرار گرفته است.  

استان    29در    كاهش و   با   استان  2در    ، ميزان تغييراتدهدهاي كشور نشان مياستان   1399و    1398هاي  كشتار شده سال

 (8)نمودار  روبرو بوده است.زايش اف با 

 5637برحسب وزن انواع دام كشتار شده  1399هاي استان گلستان در سال مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه

هاي ام در بين استان  21درصدي در جايگاه  3/1ها با سهم بوده كه از لحاظ مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه تن

 (9، نمودار 3)جدول  كشور قرار دارد.

دهد، مقدار توليد گوشت قرمز در نشان مي 1398با نتايج سال  1399اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه

داشته است.   تن( افزايش   1950) درصد    9/52  ، 1398نسبت به سال    1399هاي استان گلستان برحسب در سال  كشتارگاه

 دهد، اين شاخص در كل كشورهاي كشور نشان مياستان 1398و  1399هاي وزن انواع دام كشتار شده سال مقايسه

استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و سيستان و  هاي كشور تنها در بين استان است و داشته  افزايشدرصد  1/37 نيز

توليد گوشت قرمز در كشتارگاه هاي  درصدی 795استان کرمانشاه با افزایش  بلوچستان كاهش را تجربه كرده اند.

 (10)نمودار  در رتبه اول قرار دارد. 1398نسبت به سال  1399كشور در سال 

 

 



 

14 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1399های استان گلستان و کشور در سال  کشتارگاه در  کشتار  شده    مجموع انواع داموزن و    تعداد - 3جدول  

 

 1399در سال    های کشور استان کشتار شده   تعداد دام مقایسه   - 7نمودار  

 

 

 

1398139913981399

8,327,50711,223,564321,658441,120کل کشور

137,795193,8063,6875,637گلستان

1/71/71/11/3سهم )درصد(

16182421رتبه

11/037/1-10/934/8-تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

34/452/9-37/140/6-تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

مجموع انواع دام

وزن )تن(تعداد



 

15 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1398نسبت به سال    1399در سال    های کشور استان تعداد دام کشتار شده   مقایسه درصد تغییرات   - 8نمودار  

 

 1399در سال    های کشور استان  )تولید گوشت قرمز(   دام کشتار شده  وزن مقایسه    - 9نمودار  

 



 

16 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 (بجز کرمانشاه)  1398نسبت به سال    1399در سال    های کشور استان دام کشتار شده    وزن مقایسه درصد تغییرات    - 10نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 گوسفند و بره -الف
بوده  الشه  7954534 و  158855در استان گلستان و كشور، به ترتيب   1399تعداد گوسفند و بره كشتار شده سال 

داشته است. استان گلستان  افزايشدرصد  6/35درصد و در كل كشور  3/43كه نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ترين هاي كشور قرار دارد. بيشام در بين استان  12درصدي از تعداد گوسفند و بره كشتار شده در جايگاه    0/2با سهم  

 (11، نمودار4)جدول  باشد.درصدي از كل كشور مي 3/20با سهم  تهرانتعداد گوسفند و بره كشتار شده در استان 

تن بوده كه استان  151875و  2641 بترتيب در استان گلستان و كشور 1399وزن گوسفند و بره كشتار شده سال 

تن  32435هاي كشور قرار دارد. استان خراسان رضوي با ام در بين استان 14درصدي در جايگاه  7/1گلستان با سهم 

 (12، نمودار  4)جدول    .داشته استهاي كشور درصد( گوسفند و بره كشتار شده جايگاه اول را در بين استان  4/21) 

درصد و در  4/30نسبت به سال قبل در كل كشور  1399مقدار توليد گوشت قرمز براي گوسفند و بره در سال 

 داشته است.  افزايشدرصد  5/49استان گلستان 

 100/19كيلوگرم و در كل كشور  600/16متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره كشتار شده در استان گلستان 

كيلوگرم و  700/25با  كيلوگرم است. باالترين متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره مربوط به استان خراسان رضوي

در بين  27باشد. استان گلستان از اين حيث در رتبه كيلوگرم مي 200/14با  تهرانكمترين آن مربوط به استان 

 (13، نمودار  5)جدول  هاي كشور قرار دارد.استان

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در کشتار  شده    گوسفند و برهوزن  و  تعداد   - 4جدول 

 

1398139913981399

5,867,5767,954,534116,484151,875کل کشور

110,836158,8551,7672,641گلستان

1/92/01/51/7سهم )درصد(

13121414رتبه

3/930/4-8/335/6-تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

37/049/5-38/543/3-تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گوسفند و بره

وزن )تن(تعداد
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1399در سال    های کشور استان های  کشتارگاه در  کشتار شده    گوسفند و برهتعداد  مقایسه   - 11نمودار        

 

 1399در سال    های کشور استان های  کشتارگاه در    کشتار شده   گوسفند و بره   وزنمقایسه    - 12نمودار  

 



 

19 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در  کشتار  شده    گوسفند و بره متوسط وزن یک الشه    -5جدول  

 

 1399در سال    های کشور استان   های کشتارگاه در    کشتار  شده  گوسفند و برهمتوسط وزن یک الشه  مقایسه   - 13نمودار  

 
  

13981399

19/919/1کل کشور

15/916/6گلستان

2827رتبه

خراسان رضویخراسان رضوی

28/725/7

تهرانتهران

14/014/2

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گوسفند و بره

باالترین استان

پایین ترین استان
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 بزغالهو  بز -ب
بوده كه   الشه 2054675و  22337 به ترتيب  ،در استان گلستان و كشور 1399سال  شده كشتار بز و بزغالهتعداد 

داشته است. استان گلستان با  افزايشدرصد  5/28درصد و در كل كشور  1/21نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ترين تعداد بيش  هاي كشور قرار دارد.ام در بين استان  20شده در جايگاه    كشتار  بز و بزغالهتعداد  درصدي از    1/1سهم  

 (14، نمودار 6)جدول  .باشددرصدي از كل كشور مي 2/25با سهم  اصفهانتار شده در استان ش ك بز و بزغاله

كه استان گلستان با سهم  بوده تن 30686و  334 در استان گلستان و كشور 1399سال  شده كشتار بز و بزغالهوزن 

بز و  درصد( وزن  9/23تن )  7342با  استان اصفهانهاي كشور قرار دارد. ام در بين استان 19درصدي در جايگاه  1/1

 (15، نمودار 6)جدول  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار بزغاله

درصد و در استان  8/27نسبت به سال قبل در كل كشور  1399در سال  بز و بزغالهمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 داشته است.   افزايشدرصد  1/21گلستان 

است.  بوده كيلوگرم 900/14، در كل كشورهم و  در استان گلستانكشتار شده  بز و بزغالهمتوسط وزن يک الشه 

 100/12با  خوزستاناستان  دركيلوگرم و كمترين آن  400/20استان همدان با در باالترين متوسط وزن يک الشه 

 (16،نمودار 7)جدول هاي كشور قرار دارد.در بين استان 21استان گلستان از اين حيث در رتبه . بوده استكيلوگرم 

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در  کشتار  شده   بز و بزغاله وزن و  تعداد   - 6جدول  

 
 

1398139913981399

1,599,1872,054,67524,00530,686کل کشور

18,44322,337275334گلستان

1/21/11/11/1سهم )درصد(

18201919رتبه

14/827/8-16/128/5-تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

27/621/1-27/721/1-تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

بز و بزغاله

وزن )تن(تعداد
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1399در سال    های کشور استان های  کشتارگاه در  کشتار شده    بز و بزغالهتعداد  مقایسه   - 14نمودار  

 

 1399در سال    های کشور استان های  کشتارگاه در    کشتار شده   بز و بزغاله  وزنمقایسه    -15نمودار  

 



 

22 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در کشتار  شده   بز و بزغاله متوسط وزن یک الشه  - 7جدول  

 

 1399در سال    های کشوراستان های  کشتارگاه در  کشتار  شده    بز و بزغاله متوسط وزن یک الشه  مقایسه   - 16نمودار  

 

 

 

 

 

13981399

15/014/9کل کشور

14/914/9گلستان

2221رتبه

همدانهمدان

20/120/4

خوزستانکهگیلویه و بویراحمد

11/712/1

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

بز و بزغاله

باالترین استان

پایین ترین استان



 

23 
 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 گاو و گوساله -ج
رأس بوده كه   1169843و    12384  به ترتيب    ،در استان گلستان و كشور  1399سال   شده كشتار  گاو و گوسالهتعداد  

داشته است. استان گلستان با  افزايشدرصد  2/42درصد و در كل كشور  7/48نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ين تعداد تربيش   را به خود اختصاص داده است.هاي كشور  ام در بين استان   20جايگاه    كل كشور،درصدي از    1/1سهم  

 (17، نمودار 8)جدول  باشد.درصدي از كل كشور مي 2/17با سهم  تهرانتار شده در استان ش ك گاو و گوساله

كه استان گلستان با   بوده تن  249821و  2628 در استان گلستان و كشور 1399سال  شده كشتار گاو و گوسالهوزن 

 گاو و گوسالهگوشت    تن  34084با    استان تهرانهاي كشور قرار دارد.  ام در بين استان  22درصدي در جايگاه    1/1سهم  

 (18، نمودار 8)جدول  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان شده كشتار

درصد و در استان   4/44نسبت به سال قبل در كل كشور    1399در سال    گاو و گوسالهمقدار توليد گوشت قرمز براي  

 داشته است.  افزايش درصد  7/62گلستان 

 600/213كشور  كيلوگرم و در كل 200/212در استان گلستان شده  كشتار گوساله و گاومتوسط وزن يک الشه 

كيلوگرم وكمترين  6900/298مربوط به استان يزد با  گوساله و گاوباالترين متوسط وزن يک الشه كيلوگرم است. 

هاي در بين استان 17استان گلستان از اين حيث در رتبه باشد. كيلوگرم مي 800/149با  خوزستانآن مربوط به استان 

 (19، نمودار 9)جدول  كشور قرار دارد.

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در  کشتار  شده  گاو و گوساله  وزن  و  تعداد   - 8جدول 

 

1398139913981399

820,2591,169,843173,064249,821کل کشور

8,32612,3841,6152,628گلستان

1/01/10/91/1سهم )درصد(

21202122رتبه

14/844/4-18/242/6-تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

32/462/7-35/248/7-تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گاو و گوساله

وزن )تن(تعداد
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1399در سال    های کشورهای استان کشتارگاه در  کشتار شده    گاو و گوساله تعداد  مقایسه   - 17نمودار  

 

 1399در سال    های کشور های استان کشتارگاه در    کشتار شده  گاو و گوساله   وزنمقایسه    - 18نمودار  
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 های استان گلستان و کشورکشتارگاه در  کشتار  شده   گاو و گوساله متوسط وزن یک الشه   - 9جدول  

 

 

 1399در سال    های کشور های استان کشتارگاه در  کشتار  شده    گاو و گوساله متوسط وزن یک الشه  مقایسه   - 19نمودار  

 
 

13981399

211/0213/6کل کشور

194/0212/2گلستان

2317رتبه

یزدیزد

295/9298/6

خوزستانخوزستان

150/0149/8

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گاو و گوساله

باالترین استان

پایین ترین استان
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 گاومیش و بچه گاومیش -د
و اين در حالي  شدهن كشتارهاي استان در كشتارگاه شيو بچه گاوم شيگاومدر استان گلستان هيچ  1399در سال 

استان افزايش داشته و در  13، به  1398استان داراي كشتار گاوميش و بچه گاوميش در سال  12از تعداد است كه 

افزايش  درصد  4/73اين تعداد كشتار نسبت به سال قبل  است.رأس كشتار گرديده  23859كشور  كل در 1399سال 

درصدي از كل  6/39با سهم  خوزستانتار شده در استان شك شيو بچه گاوم شيگاومترين تعداد بيشداشته است. 

 (10)جدول  باشد.كشور مي

بيشترين گوشت گاوميش  و   كه  بوده  تن  4705  در كل كشور 1399سال    شده كشتار  شيو بچه گاوم  شيگاوموزن  

  ه است.يافتاختصاص  شيو بچه گاوم شيگاومگوشت تن  1897با  استان خوزستانبچه گاوميش توليد شده در 

درصد   4/74نسبت به سال قبل در كل كشور    1399در سال    شيو بچه گاوم  شيگاوممقدار توليد گوشت قرمز براي  

 (10)جدول داشته است.  افزايش

باالترين متوسط  كيلوگرم است.    200/197كشتار  شده در كل كشور    شيو بچه گاوم  شيگاوممتوسط وزن يک الشه  

كيلوگرم و كمترين آن مربوط به استان   700/301با  يزدمربوط به استان  شيو بچه گاوم شيگاوموزن يک الشه 

 (20، نمودار 11)جدول باشد. كيلوگرم مي  0/50با  هرمزگان

 کشورهای استان گلستان و  کشتارگاه در  کشتار  شده   ش ی و بچه گاوم  شی گاوموزن  و  تعداد   - 10جدول  

 

1398139913981399

13,75823,8592,6984,705کل کشور

0000گلستان

0/00/00/00/0سهم )درصد(

****رتبه

30/074/4-31/073/4-تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

****تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گاومیش و بچه گاومیش

وزن )تن(تعداد
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 های استان گلستان و کشورکشتارگاه در  کشتار  شده    شی و بچه گاوم  شی گاوممتوسط وزن یک الشه    - 11جدول  

 

 

 1399در سال    های کشورهای استان کشتارگاه در  کشتار  شده    ش یو بچه گاوم  شی گاوممتوسط وزن یک الشه  مقایسه    - 20نمودار  

 

13981399

196/1197/2کل کشور

**گلستان

**رتبه

یزدیزد

250/8301/7

هرمزگانتهران

150/050/0

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گاومیش و بچه گاومیش

باالترین استان

پایین ترین استان
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 شتر و بچه شتر -ه
نفر بوده كه نسبت به   20653و    230  بترتيب    ،در استان گلستان و كشور  1399سال    شدهكشتار  شتر و بچه شترتعداد  

با  تنها داشته است. استان گلستان  كاهشدرصد  7/22و در كل كشور  افزايشدرصد  1/21سال قبل در استان گلستان 

كه در اين سال كشتار   كشور  استان  23ام در بين    11شده در جايگاه    كشتار  شتر و بچه شترتعداد درصدي از    1/1سهم  

درصدي  4/18با سهم  كرمان تار شده در استان ش ك شتر و بچه شترترين تعداد قرار دارد. بيش اند،شتر و بچه شتر داشته

 (21، نمودار 12)جدول  باشد.از كل كشور مي

كه استان گلستان با سهم   بوده تن  4033و  34 در استان گلستان و كشور 1399سال  شده كشتار شتر و بچه شتروزن 

 شده كشتار  شتر و بچه شترتن  766با  اصفهاناستان كشور قرار دارد.  استان  23ام در بين  11درصدي در جايگاه  9/0

 (22، نمودار 12)جدول  هاي كشور به خود اختصاص داده است.جايگاه اول را در بين استان

 كاهشدرصد  4/25نسبت به سال قبل در كل كشور  1399در سال  شتر و بچه شترمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 داشته است.  افزايش درصد  8/16و در استان گلستان 

 300/195كيلوگرم و در كل كشور  400/149در استان گلستان كشتار  شده  شتر و بچه شترمتوسط وزن يک الشه 

شتر متوسط وزن يک الشه ترين پايين، خوزستانهاي هرمزگان و بعد از استانكه استان گلستان  استبوده كيلوگرم 

مربوط به   شتر و بچه شترباالترين متوسط وزن يک الشه  هاي كشور را داراست.كشتار شده در بين استان و بچه شتر

 (23نمودار ، 13)جدول باشد. كيلوگرم مي  0/320با  لرستاناستان 

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در  کشتار  شده    شتر و بچه شتروزن و  تعداد   - 12جدول  

 

1398139913981399

26,72720,6535,4064,033کل کشور

1902302934گلستان

0/71/10/50/9سهم )درصد(

11111211رتبه

25/4-22/76/6-7/8تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

42/716/8-48/521/1-تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

شتر و بچه شتر

وزن )تن(تعداد
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 1399در سال    های کشور های استان کشتارگاه در کشتار شده    شتر و بچه شترتعداد مقایسه   - 21نمودار  

 

 1399در سال    های کشور های استان کشتارگاه در    کشتار شده   شتر و بچه شتر  وزن مقایسه    - 22نمودار  
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 های کشتار دام کشتارگاه نتایج طرح آمارگیری 

 1399استان گلستان و کشور در سال  

 های استان گلستان و کشور کشتارگاه در  کشتار  شده   شتر و بچه شترمتوسط وزن یک الشه   - 13جدول  

 

 1399در سال    های کشور های استان کشتارگاه در  کشتار  شده    شتر و بچه شتر متوسط وزن یک الشه  مقایسه   - 23نمودار  

 

13981399

202/3195/3کل کشور

154/7149/4گلستان

1621رتبه

لرستانیزد

257/0320/0

هرمزگانهرمزگان

139/7135/9

باالترین استان

پایین ترین استان

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

شتر و بچه شتر


