
 9313آمار فعالیت های دامی استان خراسان رضوی در سال 

 عنوان ()راس/قطعه/نفر تعداد واحد دامی

 گوسفند ۸۴۴۴۴۴۶ ۸۴۴۴۴۴۶

 بز ۶۰۶۴۴۸ ۴۰۴۰۴۴۴

 گاو اصیل ۴۱۶۴۴۱۰ ۴۱۶۴۴۱

 گاو دورگ ۶۶۴۴۴۰ ۴۴۴۴۴۰

 گاو بومی ۱۱۴۵۰ ۴۴۶۴۰

 شتر ۴۶۴۴۴ ۸۴۸۴

 جمع ۴۶۵۸۴۴۱

 ()تن در سال وضعیت تولیدات دامی استان خراسان رضوی

 عنوان تولیدات شیر گوشت قرمز

 گوسفند ۱۴۴۱۴ ۴۶۵۴۵

 بز ۴۴۶۰۰ ۱۶۸۶

 گاو اصیل ۱۸۴۴۴۶ ۴۵۸۵۸

 گاو دورگ ۵۴۵۰۸۴ ۴۴۰۴

 گاو بومی ۴۰۴۱ ۸۴۰

 شتر —— ۴۸۵

 جمع تولیدات ۶۴۱۴۶۴ ۴۸۸۱۴

 ( ) از نظر صنعتی و غیر صنعتی 9313وضعیت پرورش دام استان خراسان رضوی در سال 

 که تاس روستایی پروانه دارای واحد ۴۰۸۱ و صنعتی برداری بهره پروانه واحد ۴۸۱۴ که دارد وجود پروانه دارای واحد ۴۴۴۸ مجموعاً استان در

 پروانه دارای دامی واحد  ۱۰۸۱۴۴۴ تعداد استان در موجود دامی واحد ۴۴۴۸۴۴۴۴ مجموع از. است شده صادر استان در ۴۴۴۴ سال پایان تا

 فاقد استان دامی واحد( درصد ۸۵) مابقی و بوده( درصد ۴ معادل) روستایی پروانه دارای دامی واحد ۴۸۴۵۰۵ و( درصد ۴۱ معادل)  صنعتی

 .هستند پروانه

 

 



 :دام سنگین

 بوده صنعتی پروانه دارای( راس ۶۶۴۴۴) دامی واحد ۶۴۴۵۴۰ تعداد( دامی واحد ۵۱۴۴۴۱۴) استان سنگین دام دامی های واحد مجموع از  

. اند شده محاسبه دورگ گاو و روستایی کوچک پروانه دارای(  راس ۴۴۴۴۴) دامی واحد ۴۰۴۴۰۴ و شوند می محسوب اصیل گاو تماما و

.هستند پروانه هرگونه فاقد استان سنگین دام راس ۴۶۶۴۰۱

 

 نمودار وضعیت واحد های گاوداری و پرورش شتر دارای پروانه )صنعتی و کوچک روستایی( نسبت واحد های فاقد پروانه

 :دام سبک

 پروانه دارای دامی واحد ۴۱۴۴۰۴ و بوده صنعتی پروانه دارای دامی های واحد ۴۶۱۴۴۰ استان سبک دام دامی واحد ۴۵۱۵۴۴۴ مجموع از   

 شامل را سبک دام فعالیت حجم از درصد ۴۱ که اند پروانه هرگونه فاقد( دامی واحد ۸۴۴۰۱۴۴) استان دام سبک دام مابقی و روستایی کوچک

 .هستند شوند می

 

 .است 9313 سال کشاورزی اطالعات و آمار اداره رسمی اعالم الزم به ذکر است کلیه اطالعات فوق بر اساس

 

 


