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 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 

 

 

 های استان گلستان و کشور کشتار دام کشتارگاهطرح آمارگیری نتایج 

 1400در سال 

http://Amar.Golestanmporg.ir 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

 رزیی استان گلستانآمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانم تهیه شده رد معاونت 
 

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 توانيم جهيو استخراج آن است كه در نت يآورمراحل جمع

 استفاده كرد. يزيربرنامه يبرا
شده است.  هارائ  1400 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

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

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

 گرديده است.
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 صفحه          فهرست مطالب 

 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 دیتعداد دام کشتار شده و مقدار تول -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 کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 هاافتهی دهیچک

 381كشتارگاه به ثبت رسيده است كه اين تعداد در كل كشور  9در استان گلستان، اطالعات  1400در سال  ➢

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

بصورت  تصفيه فاضالب تيوضعكشتارگاه  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 ) 311331، تعداد 1400در سال  ➢

در بين  13هاي استان كشتار گرديده كه از اين حيث در جايگاه درصدي از كل كشور در كشتارگاه 01/2

 هاي كشور قرار دارد.استان

درصد( و در كل  6/60رأس ) 117525نسبت به سال قبل در استان گلستان  1400تعداد دام كشتار شده سال  ➢

 داشته است.  كاهش هرمزگانو تنها در استان  افزايشدرصد   2/38كشور 

 8445برحسب وزن انواع دام كشتار شده  1400هاي استان گلستان در سال مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه ➢

ام در بين  21درصدي در جايگاه  4/1ها 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 1399با نتايج سال  1400اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه ➢

درصد و در  6/49نسبت به سال قبل در استان گلستان  1400ها در سال وزن انواع دام كشتار شده در كشتارگاه

در بين استانهاي كشور  21از اين حيث در جايگاه استان گلستان داشته است.  شافزايدرصد  3/41كل كشور 

 قرار دارد.

رأس با  247931هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1400تعداد و وزن گوسفند و بره كشتار شده سال  ➢

 7/57درصد و در كل كشور  1/56تن بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان  4469وزن 

 داشته است.   افزايشدرصد  8/56درصد و در كل كشور  2/69و از نظر وزن نيز در استان گلستان  افزايشدرصد 
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 1400استان گلستان و کشور در سال 

 98/18رم و در كل كشور كيلوگ 03/18متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره كشتار  شده در استان گلستان  ➢

 هرمزگانكيلوگرم و كمترين آن مربوط به استان  35/24با  يزدكيلوگرم است. )باالترين مقدار مربوط به استان 

 باشد.(كيلوگرم مي 04/13با 

رأس با وزن  46579هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1400تعداد و وزن بز و بزغاله كشتار شده سال  ➢

درصد  5/108استان گلستان در نسبت به سال قبل  1400از لحاظ تعداد كشتار شده در سال تن بوده است كه  706

 2/25درصد و در كل كشور  6/111و از نظر وزن نيز در استان گلستان افزايش درصد  8/21و در كل كشور 

 داشته است.  شافزايدرصد 

 300/15كيلوگرم و در كل كشور  150/15كشتار  شده در استان گلستان  بز و بزغالهمتوسط وزن يک الشه  ➢

 خوزستانكيلوگرم و كمترين آن مربوط به استان  620/23با  قمكيلوگرم است. )باالترين مقدار مربوط به استان 

 باشد.(كيلوگرم مي 130/12با 

رأس با وزن  16537هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1400تعداد و وزن گاو گوساله كشتار شده سال  ➢

 9/37درصد و در كل كشور  5/33تن بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان  3227

 .داشته است افزايشدرصد  6/34درصد در كل كشور  8/22و از نظر وزن نيز در استان گلستان  افزايشدرصد 

 470/208كيلوگرم و در كل كشور  150/195كشتار  شده در استان گلستان  گاو و گوسالهمتوسط وزن يک الشه  ➢

مربوط به استان خوزستان كيلوگرم و كمترين آن  170/298كيلوگرم است. باالترين مقدار مربوط به استان يزد با 

 باشد. كيلوگرم مي 280/150با 

تن  43نفر با وزن  284هاي استان گلستان به ترتيب در كشتارگاه 1400تعداد و وزن شتر و بچه كشتار شده سال  ➢

درصد  7/25و در كل كشور  افزايشدرصد  5/23بوده است كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد در استان گلستان 

 .داشته است افزايشدرصد  5/25و در كل كشور  افزايشدرصد  8/23و از نظر وزن نيز در استان گلستان  افزايش

 900/194كيلوگرم و در كل كشور  770/149 كشتار  شده در استان گلستان شتر و بچه شترمتوسط وزن يک الشه  ➢

شتر ترين متوسط وزن يک الشه ، پايينخوزستانهاي بعد از استان از اين حيث كيلوگرم است كه استان گلستان



 

5 
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 1400استان گلستان و کشور در سال 

مربوط  شتر و بچه شترهاي كشور را داراست. باالترين متوسط وزن يک الشه كشتار شده در بين استان و بچه شتر

 باشد.كيلوگرم مي 0/350با  قزوينبه استان 

هاي استان كشتار نشده و اين در در كشتارگاه شيو بچه گاوم شيگاومدر استان گلستان، هيچ  1400در سال  ➢

تن كشتار گرديده كه از نظر تعداد نسبت به سال  6641با وزن رأس  3599استان كشور  13حالي است كه در 

درصد( وزن  5/61تن ) 3063با  خوزستاناستان داشته است. افزايش درصد  2/41درصد و از نظر وزن  8/40قبل 

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

، آزادشهر، کالله، گنبدکاووس، بادآعليشهرهاي هاي كشتارگاه استان )شامل كشتارگاه 9، اطالعات 1400در سال 

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

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

كشتارگاه  381كشتارگاه به ثبت رسيده است كه اين تعداد در كل كشور  9در استان گلستان، اطالعات  1400در سال 

ترين كشتارگاه كم 2با  و قم زنجان ،هاي البرز ترين و استانكشتارگاه بيش 37با خراسان رضوي بوده است. استان 

هاي كشور ام در بين استان 18درصدي در جايگاه  36/2استان گلستان با سهم  هاي كشور را دارا هستند. )كشتارگاه

 ( 1)نمودار قرار دارد(.

 1400 های کشور در سالاستانهای کشتارگاهتعداد  -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 درانجام ( (يكيولوژي)ببصورت زيستي كشتارگاه شامل  )

 (1)جدول  شود.در چاه تخليه ميكشتارگاه استان  2

 1400های استان گلستان و کشور در سال ها و وضعیت فاضالب کشتارگاهکشتارگاهتعداد  -1جدول 

 تعداد کشتارگاه شرح
دارای 

 فاضالب

دارای سیستم 

 تصفیه فاضالب

تصفیه  کامل 

 فاضالب

فاضالب بدون 

 تصفیه

 113 82 195 359 381 کل کشور

 2 2 6 8 9 گلستان
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 استان گلستان  هايکشتارگاه دام کشتار آمار تغییرات روند به اجمالي نگاهي -2

ساله اخير نشان  17هاي 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 شدهكمترين تعداد الشه قابل مصرف  -1

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

 تن رسيده است. 4469الشه به وزن  247931به  1400

 1395تن مربوط به سال  218الشه به وزن  14246با  بز و بزغاله ذبح شدهكمترين تعداد الشه قابل مصرف  -2

 1400ميزان در سال  نيبوده است. ا 1385تن مربوط به سال  1186الشه به وزن  84686تعداد با  نيترشيو ب

 تن رسيده است. 706الشه به وزن  46579به 

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

به  1400ميزان در سال  نيابوده است.  1385تن مربوط به سال  3407الشه به وزن  20260و بيشترين تعداد با 

 تن رسيده است. 3227الشه به وزن  16537

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

در  شيو بچه گاوم شيكشتار گاوم1400و  1399 ، 1398 ،1397هاي سالبوده است. در  1384سال 

 .استان صورت نگرفته است يهاكشتارگاه

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

به  1400ميزان در سال  نيابوده است.  1388تن مربوط به سال  106الشه به وزن  571تعداد با  نيترشيو ب

 تن رسيده است. 43الشه به وزن  284
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 1400لغایت  1384 – های استان انواع دام ذبح شده در کشتارگاهروند تعداد و وزن الشه قابل مصرف  -2جدول 

 

 

138413851386138713881389139013911392

208,313258,518231,243227,035161,278125,863128,237144,087172,923جمع

111,182153,028138,820154,867100,67374,29382,99294,553130,160گوسفند و بره

77,08284,68677,35153,51940,45336,25326,99231,64231,318بز و بزغاله

19,66320,26014,58718,22619,57514,83717,89817,51111,166گاو و گوساله

431811106521321گاومیش و بچه گاومیش

343526474413571475353368258شتر و بچه شتر

6,4587,3085,8696,7976,1304,7665,3435,3835,873جمع

2,0132,6282,2522,4951,6081,3011,4501,5992,533گوسفند و بره

1,0961,1861,035758586588390450477بز و بزغاله

3,2883,4072,5033,4653,8292,7983,4393,2712,803گاو و گوساله

8.42.61.61.71.01.00.52.53.6گاومیش و بچه گاومیش

53.085.077.176.1105.877.763.959.955.3شتر و بچه شتر

شرح

تعداد 

)رأس / نفر(

وزن )تن(

13931394139513961397139813991400

222,910295,774312,491243,497218,907137,795193,806311,331جمع

176,281245,445281,741210,705180,194110,836158,855247,931گوسفند و بره

33,26933,63714,24618,11025,49318,44322,33746,579بز و بزغاله

13,04616,40216,11714,27312,8518,32612,38416,537گاو و گوساله

1232870000گاومیش و بچه گاومیش

302287359402369190230284شتر و بچه شتر

6,9908,5337,8716,2565,6243,6875,6378,445جمع

3,3414,3854,6613,3772,8031,7672,6414,469گوسفند و بره

524581218271381275334706بز و بزغاله

3,0633,5262,9392,5532,3891,6152,6283,227گاو و گوساله

2.30.53.31.20.00.00.00.0گاومیش و بچه گاومیش

58.841.150.553.151.329.434.443.0شتر و بچه شتر

شرح

تعداد 

)رأس / نفر(

وزن )تن(
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 استان گلستانهای کشتار شده در کشتارگاهگوسفند و بره و وزن تعداد ساله  16روند  -2نمودار 

 
 استان گلستانهای کشتار شده در کشتارگاهبز و بزغاله و وزن تعداد ساله  16روند  -3نمودار 
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 استان گلستانهای کشتار شده در کشتارگاهگاو و گوساله و وزن تعداد ساله  16روند  -4نمودار 

 

 استان گلستانهای کشتار شده در کشتارگاهگاومیش و بچه گاومیش و وزن تعداد ساله  16روند  -5نمودار 
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 استان گلستانهای کشتار شده در کشتارگاهشتر و بچه شتر و وزن تعداد ساله  16روند  -6نمودار 
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 تعداد دام کشتار شده و مقدار تولید گوشت قرمز - 3

گوسفند و دام كشتار شده ) 311331دهد استان گلستان با تعداد نشان مي 1400نتايج حاصل از اجراي طرح در سال 

هاي در بين استان 18درصدي از كل كشور، در جايگاه  2سهم  با (شتر و بچه شترو  گاو و گوساله، بز و بزغاله، بره

 (7، نمودار3)جدول  گرفته است.كشور قرار 

نسبت  1400دهد، تعداد دام كشتار شده سال نشان مي 1398با نتايج سال  1399اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه

در بين استانهاي  13كه استان گلستان در رتبه  داشته است درصد( افزايش 6/60) الشه 117525 ،استاندر  1399به سال 

تعداد دام  تغييرات مقايسهروبرو بوده است.  افزايشدرصد  2/38 اين شاخص در كل كشور باكشور قرار گرفته است. 

استان  29كاهش و در  با استان 2در  ، ميزان تغييراتدهدهاي كشور نشان مياستان 1400و  1399هاي كشتار شده سال

 (8)نمودار  روبرو بوده است.افزايش با 

 8445برحسب وزن انواع دام كشتار شده  1400هاي استان گلستان در سال مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه

هاي ام در بين استان 21درصدي در جايگاه  4/1ها با سهم تن بوده كه از لحاظ مقدار توليد گوشت قرمز در كشتارگاه

 (9، نمودار 3)جدول كشور قرار دارد. 

دهد، مقدار توليد گوشت قرمز در نشان مي 1399با نتايج سال  1400اي نتايج طرح در سال بررسي مقايسه

ايش داشته است. تن( افز 2698درصد ) 6/49، 1399نسبت به سال  1400هاي استان گلستان برحسب در سال كشتارگاه

دهد، اين شاخص در كل كشور هاي كشور نشان مياستان 1399و  1400هاي مقايسه وزن انواع دام كشتار شده سال

 هرمزگانو  هاي و سيستان و بلوچستانهاي كشور تنها استاندرصد افزايش داشته است و در بين استان 3/41نيز 

هاي كشور در سال توليد گوشت قرمز در كشتارگاه درصدی 2/121با افزایش  قماستان كاهش را تجربه كرده اند. 

 (10)نمودار  در رتبه اول قرار دارد. 1399نسبت به سال  1400

 

 



 

14 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1400های استان گلستان و کشور در سال کشتار  شده در کشتارگاهمجموع انواع دام وزن و تعداد  -3جدول 

 

 1400در سال  های کشوراستانتعداد دام کشتار شده مقایسه  -7نمودار 

 

 

1399140013991400

11,223,56416,719,451441,120624,591کل کشور

193,806311,3315,6378,445گلستان

1.71.91.31.4سهم )درصد(

18132121رتبه

34.849.037.141.3تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

40.660.652.949.6تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

مجموع انواع دام

وزن )تن(تعداد



 

15 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1399نسبت به سال  1400در سال  های کشوراستانتعداد دام کشتار شده مقایسه درصد تغییرات  -8نمودار 

 

 1400در سال  های کشوراستانوزن دام کشتار شده )تولید گوشت قرمز( مقایسه  -9نمودار 

 



 

16 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1399نسبت به سال  1400در سال  های کشوراستانوزن دام کشتار شده مقایسه درصد تغییرات  -10نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 گوسفند و بره -الف
بوده  الشه 12543375 و 247931در استان گلستان و كشور، به ترتيب   1400تعداد گوسفند و بره كشتار شده سال 

داشته است. استان گلستان  افزايشدرصد  7/57درصد و در كل كشور  1/56كه نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ترين هاي كشور قرار دارد. بيشام در بين استان 10ه درصدي از تعداد گوسفند و بره كشتار شده در جايگا 0/2با سهم 

 (11، نمودار4)جدول  باشد.درصدي از كل كشور مي 3/22با سهم  تهرانتعداد گوسفند و بره كشتار شده در استان 

تن بوده كه استان  247931و  4469 بترتيب در استان گلستان و كشور 1400وزن گوسفند و بره كشتار شده سال 

تن  44028هاي كشور قرار دارد. استان خراسان رضوي با ام در بين استان 11درصدي در جايگاه  9/1گلستان با سهم 

 (12، نمودار  4)جدول  .داشته استهاي كشور درصد( گوسفند و بره كشتار شده جايگاه اول را در بين استان 7/28)

درصد و در  8/56نسبت به سال قبل در كل كشور  1400مقدار توليد گوشت قرمز براي گوسفند و بره در سال 

 داشته است.  افزايشدرصد  2/69استان گلستان 

 00/19كيلوگرم و در كل كشور  600/18متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره كشتار شده در استان گلستان 

كيلوگرم و  700/28كيلوگرم است. باالترين متوسط وزن يک الشه گوسفند و بره مربوط به استان خراسان رضوي با 

هاي در بين استان 21باشد. استان گلستان از اين حيث در رتبه كيلوگرم مي 00/14با  تهرانكمترين آن مربوط به استان 

 (13، نمودار  5)جدول  كشور قرار دارد.

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

 

 

 

 

 

 

1399140013991400

7,954,53411,649,277151,875238,135کل کشور

158,855247,9312,6414,469گلستان

2.02.01.71.9سهم )درصد(

12101411رتبه

35.657.730.456.8تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

43.356.149.569.2تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گوسفند و بره

وزن )تن( تعداد



 

18 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1400در سال  های کشوراستانهای در کشتارگاهکشتار شده  گوسفند و برهتعداد مقایسه  -11نمودار 

 

 1400در سال  های کشوراستانهای در کشتارگاهکشتار شده  گوسفند و برهوزن مقایسه  -12نمودار 

 



 

19 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 های استان گلستان و کشوردر کشتارگاهکشتار  شده  گوسفند و برهمتوسط وزن یک الشه  -5جدول 

 

 1400در سال  های کشوراستان هایدر کشتارگاه کشتار  شده گوسفند و برهمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -13نمودار 

  

13991400

19.119.0کل کشور

16.618.3گلستان

2721رتبه

یزدخراسان رضوی

25.724.4

هرمزگانتهران

14.213.4

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گوسفند و بره

باالترین استان

پایین ترین استان

شرح



 

20 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 بز و بزغاله -ب
بوده كه  الشه 2431869و  45479در استان گلستان و كشور، به ترتيب   1400كشتار شده سال  بز و بزغالهتعداد 

داشته است. استان گلستان با  افزايشدرصد  4/18درصد و در كل كشور  5/108نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ترين تعداد هاي كشور قرار دارد. بيشام در بين استان 14كشتار شده در جايگاه  بز و بزغالهدرصدي از تعداد  9/1سهم 

 (14، نمودار 6)جدول  .باشددرصدي از كل كشور مي 5/22كشتار شده در استان اصفهان با سهم  بز و بزغاله

تن بوده كه استان گلستان با سهم  38424و  706در استان گلستان و كشور  1399كشتار شده سال  بز و بزغالهوزن 

بز و درصد( وزن  9/20تن ) 7342هاي كشور قرار دارد. استان اصفهان با ام در بين استان 14درصدي در جايگاه  8/1

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

درصد و در استان  2/25نسبت به سال قبل در كل كشور  1400در سال  بز و بزغالهراي مقدار توليد گوشت قرمز ب

 داشته است.   افزايشدرصد  6/111گلستان 

 كيلوگرم 300/15، و در كل كشوركيلوگرم  200/15 كشتار شده در استان گلستان بز و بزغالهمتوسط وزن يک الشه 

 100/12با  خوزستاناستان  دركيلوگرم و كمترين آن  600/23با  قماستان در است. باالترين متوسط وزن يک الشه  بوده

 (16،نمودار 7)جدول هاي كشور قرار دارد.در بين استان 17. استان گلستان از اين حيث در رتبه بوده استكيلوگرم 

 های استان گلستان و کشورکشتارگاهکشتار  شده در  بز و بزغالهوزن و تعداد  -6جدول 

 

1399140013991400

2,054,6752,431,86930,68638,424کل کشور

22,33746,579334706گلستان

1.11.91.11.8سهم )درصد(

20151914رتبه

28.518.427.825.2تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

21.1108.521.1111.6تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

بز و بزغاله

وزن )تن(تعداد



 

21 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1400در سال  های کشوراستانهای در کشتارگاهکشتار شده  بز و بزغالهتعداد مقایسه  -14نمودار 

 

 1400در سال  های کشوراستانهای در کشتارگاهکشتار شده  بز و بزغالهوزن مقایسه  -15نمودار 

 



 

22 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 های استان گلستان و کشوردر کشتارگاهکشتار  شده  بز و بزغالهمتوسط وزن یک الشه  -7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400در سال  های کشوراستانهای در کشتارگاهکشتار  شده  بز و بزغالهمتوسط وزن یک الشه مقایسه  -16نمودار 

 

13991400

14.915.4کل کشور

14.915.2گلستان

2117رتبه

قمهمدان

20.423.6

خوزستانخوزستان

12.112.1

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

بز و بزغاله

باالترین استان

پایین ترین استان



 

23 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 گاو و گوساله -ج
رأس بوده كه  1383335و  16537در استان گلستان و كشور، به ترتيب   1400كشتار شده سال  گاو و گوسالهتعداد 

داشته است. استان گلستان با  افزايشدرصد  2/18درصد و در كل كشور  5/33نسبت به سال قبل در استان گلستان 

ين تعداد تربيش را به خود اختصاص داده است.هاي كشور ام در بين استان 22جايگاه  كل كشور،درصدي از  0/1سهم 

 (17، نمودار 8)جدول  باشد.درصدي از كل كشور مي 1/16كشتار شده در استان تهران با سهم  گاو و گوساله

تن بوده كه استان گلستان با  336332و  3227در استان گلستان و كشور  1400كشتار شده سال  گاو و گوسالهوزن 

 گاو و گوسالهگوشت  تن 45815هاي كشور قرار دارد. استان تهران با ام در بين استان 22درصدي در جايگاه  0/1سهم 

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

درصد و در استان  4/34نسبت به سال قبل در كل كشور  1400در سال  گاو و گوسالهمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 داشته است.  افزايش درصد  8/22گلستان 

 500/208كشور  كيلوگرم و در كل 200/195شده در استان گلستان  كشتار گوساله و گاومتوسط وزن يک الشه 

كيلوگرم وكمترين آن  200/298مربوط به استان يزد با  گوساله و گاوكيلوگرم است. باالترين متوسط وزن يک الشه 

هاي در بين استان 21باشد. استان گلستان از اين حيث در رتبه كيلوگرم مي 300/150با  خوزستانمربوط به استان 

 (19، نمودار 9)جدول  كشور قرار دارد.

 های استان گلستان و کشورکشتار  شده در کشتارگاهگاو و گوساله وزن و تعداد  -8جدول 

 

1399140013991400

1,169,8431,383,335249,821336,332کل کشور

12,38416,5372,6283,227گلستان

1.11.21.11.0سهم )درصد(

20212222رتبه

42.618.244.434.6تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

48.733.562.722.8تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گاو و گوساله

وزن )تن(تعداد



 

24 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1400در سال  های کشورهای استاندر کشتارگاهکشتار شده  گاو و گوسالهتعداد مقایسه  -17نمودار 

 

 1400در سال  های کشورهای استاندر کشتارگاهکشتار شده  گاو و گوسالهوزن مقایسه  -18نمودار 

 



 

25 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 های استان گلستان و کشورکشتار  شده در کشتارگاه گاو و گوسالهمتوسط وزن یک الشه  -9جدول 

 

 1400در سال  های کشورهای استانکشتار  شده در کشتارگاه گاو و گوسالهمقایسه متوسط وزن یک الشه  -19نمودار 

 

13991400

213.6208.5کل کشور

212.2195.2گلستان

1721رتبه

یزدیزد

298.6298.2

خوزستانخوزستان

149.8150.3

باالترین استان

پایین ترین استان

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گاو و گوساله



 

26 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 گاومیش و بچه گاومیش -د
هاي استان كشتار نشده و اين در حالي در كشتارگاه شيو بچه گاوم شيگاومدر استان گلستان هيچ  1400در سال 

استان افزايش داشته و در  18، به  1400استان داراي كشتار گاوميش و بچه گاوميش در سال  13از تعداد است كه 

 كاهشدرصد  -1/15اين تعداد كشتار نسبت به سال قبل  است.رأس كشتار گرديده  20253كشور  كل در 1400سال 

درصدي از كل  8/45كشتار شده در استان خوزستان با سهم  شيو بچه گاوم شيگاومترين تعداد داشته است. بيش

 (10)جدول  باشد.كشور مي

بيشترين گوشت گاوميش  و تن بوده كه  6641در كل كشور  1400كشتار شده سال  شيو بچه گاوم شيگاوموزن 

 ه است. يافتاختصاص  شيو بچه گاوم شيگاومگوشت تن  3063استان خوزستان با بچه گاوميش توليد شده در 

درصد  -1/15نسبت به سال قبل در كل كشور  1400در سال  شيو بچه گاوم شيگاوممقدار توليد گوشت قرمز براي 

 (10)جدول داشته است.  افزايش

كيلوگرم است. باالترين متوسط  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

 های استان گلستان و کشورکشتار  شده در کشتارگاه شیو بچه گاوم شیگاوموزن و تعداد  -10جدول 

 

1399140013991400

23,85920,2534,7056,641کل کشور

0000گلستان

0.00.00.00.0سهم )درصد(

****رتبه

30.041.2-15.1-73.4تغییر نسبت به سال قبل )کل کشور(

****تغییر نسبت به سال قبل )گلستان(

شرح

گاومیش و بچه گاومیش

وزن )تن(تعداد



 

27 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 های استان گلستان و کشورکشتار  شده در کشتارگاه شیو بچه گاوم شیگاوممتوسط وزن یک الشه  -11جدول 

 

 1400در سال  های کشورهای استاندر کشتارگاهکشتار  شده  شیو بچه گاوم شیگاوممقایسه متوسط وزن یک الشه  -20نمودار 

 

 

13991400

197.2197.7کل کشور

**گلستان

**رتبه

یزدیزد

301.7324.7

چهارمحال بختیاریهرمزگان

50.087.5

باالترین استان

پایین ترین استان

شرح

متوسط وزن یک الشه )کیلوگرم( 

گاومیش و بچه گاومیش



 

28 
 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 شتر و بچه شتر -ه
نفر بوده كه نسبت به  25911و  284در استان گلستان و كشور، بترتيب   1400كشتارشده سال  شتر و بچه شترتعداد 

تنها داشته است. استان گلستان  افزايشدرصد  5/25و در كل كشور  افزايشدرصد  5/23سال قبل در استان گلستان 

كشور كه در اين سال  استان 22ام در بين  11كشتار شده در جايگاه  شتر و بچه شتردرصدي از تعداد  1/1با سهم 

با  سيستان و بلوچستانكشتار شده در استان  شتر و بچه شترترين تعداد اند، قرار دارد. بيشكشتار شتر و بچه شتر داشته

 (21، نمودار 12)جدول  باشد.ي از كل كشور ميدرصد 9/29سهم 

تن بوده كه استان گلستان با سهم  5060و  43در استان گلستان و كشور  1400كشتار شده سال  شتر و بچه شتروزن 

شتر و بچه تن  1595با  سيستان و بلوچستانكشور قرار دارد. استان  استان 22ام در بين  11درصدي در جايگاه  8/0

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

 افزايشدرصد  5/25نسبت به سال قبل در كل كشور  1400در سال  شتر و بچه شترمقدار توليد گوشت قرمز براي 

 داشته است.  افزايش درصد  8/23و در استان گلستان 

 900/194كيلوگرم و در كل كشور  800/149كشتار  شده در استان گلستان  شتر و بچه شترمتوسط وزن يک الشه 

شتر و ترين متوسط وزن يک الشه پايين، بوشهرهاي هرمزگان و بعد از استاناست كه استان گلستان بوده كيلوگرم 

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

 (23، نمودار 13)جدول باشد. كيلوگرم مي 0/350با  قزيناستان 

 های استان گلستان و کشورکشتار  شده در کشتارگاه شتر و بچه شتروزن و تعداد  -12جدول 
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20,65325,9114,0335,060کل کشور
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11111111رتبه
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شتر و بچه شتر
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 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

 1400در سال  های کشورهای استانکشتارگاهدر کشتار شده  شتر و بچه شترتعداد مقایسه  -21نمودار 

 

 1400در سال  های کشورهای استاندر کشتارگاهکشتار شده  شتر و بچه شتروزن مقایسه  -22نمودار 
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 های کشتار دام کشتارگاهنتایج طرح آمارگیری 

 1400استان گلستان و کشور در سال 

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

 

 1400در سال  های کشورهای استانکشتار  شده در کشتارگاه شتر و بچه شترمقایسه متوسط وزن یک الشه  -23نمودار 
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شتر و بچه شتر


