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اره ده و مرغداري صنعتي از  170قدمت صنعت مرغداري دنیا حدود : اش قدمت  صنعت مرغداري. سال پیش آغاز شده است 120سال بو كشور، داراي یك 
توسعھ این صنعت در  70 فتھ است بھ 15سالھ است و عمده  وزارت جھاد كشاورزي، در سال  سال اخیر صورت گر مار  ري كھ براساس آخرین آ ، 1384طو

ه از  استفاد قوه مرغداري 70با  كشور  درصد ظرفیت بال لید شده است 1237ھاي  ربار براساس آمار ارایھ شد. ھزار تن گوشت مرغ تو ه از سوي سازمان خوا
ھاني ت مرغ و تخم )FAO( ج ه  ایران از نظر تولید گوش ایگا یب ج   .جھاني را بھ خود اختصاص داده است 16و  15مرغ بھ ترت

  

مرغ و تخم روتییني در سال گوشت  ذایي پ سترده مرغ بھ عنوان دو منبع غ ھ است و    اي ھاي اخیر بھ طور وسیع و گ در بسیاري از مورد استفاده قرار گرفت
انواع گوشت قرمز مي ان بھ تدریج جایگزین مصرف  شورھاي جھ پروتیین بوده كھ این  20از نظر غذایي گوشت مرغ بھ طور متوسط حاوي . شود ك درصد 

قسمت ھا . شھ حیوان و ھمچنین سن كشتار متفاوت است ھاي مختلف ال رقم در  بھ خصوص گوشت مرغ بھ لحاظ ارزش پروتییني و تناسب مطلوب اسید
یشتري دارد  وبیت ب ، نسبت بھ گوشت قرمز مطل ھاي آمینھ ید   (.جدول شماره یك(اس

وشت داراي مزیت عال واع گ ان ایر  ھا  ھاي دیگري است كھ مھم وه بر برتري ارزش غذایي گوشت مرغ، تولید و مصرف این محصول در مقایسھ با س ترین آن
ارت    :از اند عب

ن گوش – تمقرون بھ صرفھ و ارزان بود انواع گوش   .ت مرغ نسبت بھ سایر 

ال سریع بیماري – انتق م عدم امكان  شترك انسان و دا   .ھاي میكروبي و انگلي م

ر گوشت – فید ماھي چربي كمتر نسبت بھ سای ھ جز گوشت س   .ھا ب

ار پایین بودن افت ال –   .شھ پس از كشت

ش –   .كوتاه بودن طول دوران پرور

طعم و ذایقھ وبھ دلیل عوامل یادشده و سایر علل  یر سلیقھ،  .نظ رغ طي   .. مام دھك 2مصرف گوشت م فزایشي  دھھ گذشتھ در سبد غذایي ت ھاي جامعھ روند ا
ت این ماده غذایي جلب كرده است اھمی ھمین دلیل توجھ دولتمردان را بھ ارزش و    .داشتھ و بھ 

اصلي تولید(فرآیند تولید گوشت مرغ    (زنجیره 

كشي و مزارع مرغ گوشتي تشكیل شده  ین، مزارع اجداد گوشتي، مزارع مادر گوشتي، مزارع جوجھ خش اصلي مزرعھ الب 5صنعت تولید گوشت مرغ از 
ھ شرح زیر است 1383عات موجود تا پایان سال  آخرین وضعیت زنجیره یادشده براساس اطال. است    :ب

زرعھ ال  تولید جوجھ یك روزه اجداد گوشتي است ین بھ عنوان قلب این صنعت در صنعت طیور جھان، مزارع ال: ین م ھ آن  این . محسوب شده و وظیف
ماندھي در را تشكیال فتھ و ماحصل سالCت از نظر سا ار گر ور قر اصال ھا پژوھش، تحقیقات و فعالیت س ھرم صنعت طی محققان و  ھاي  ح نژادي 

ست نظران این صنعت با صرف ھزینھ صاحب ھمین دلیل تعداد مزارع مرغ  یز نیاز بھ تخصصین ن اداره كردن مزرعھ ال. ھاي گزاف ا ھاي ویژه دارد و بھ 
جھان است ال حصاري در اختیار برخي از كشورھاي  رت ان ن در سطح جھان بسیار محدود و بھ صو رمیانھ تنھا مزرعھ ال. ی ین متعلق بھ جمھوري  در خاو

قع در بابل(ایران  مي اسال است 36با ظرفیت حدود ) كنار وا نھاده .ھزار قطعھ  غداري كشور از وابستگي بھ  سازي صنعت مر اي تأمیني توسط دولت  با آزاد ھ

  

صنعت طیور  بررسي وضعیت
 در كشور
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ود از1377در سال  جداد گوشتي مخیر بھ تأمین جوجھ مورد نیاز خ ابتداي دھھ ھشتاد آزاد شد و براساس این، مزارع ا داد گوشتي نیز در   ، واردات جوجھ اج
  .طریق تولیدات یادشده یا از طریق واردات شدند

ھ از زنجیره صنعت طیور كشور، مزارع اجداد گوشتي ھستند كھ وظیفھ تأمین جوجھ یك روزه: رع جوجھ اجداد گوشتيمزا مزارع مادر گوشتي   دومین حلق
عھده دارند شور را بھ  توجھ بھ مصرف سرانھ . ك م گوشت مرغ در كشور، نیاز بھ جوجھ 5/13با  یلوگر وشتي ھزار قطعھ جوجھ اجداد گ 170نھ  ریزي ساال ك

عداد  1383تا سال . است احد مزرعھ اجداد گوشتي با ظرفیت  9ت قطعھ در حال فعالیت 255و احد دیگر با ظرفیت حدود  7و   ھزار  ھزار قطعھ آماده  90و
ري بوده و براي  بھره احد دیگر نیز بھ ظرفیت  8بردا   .ھزار قطعھ موافقت اصولي صادر شده است 120و

ا مرغ مادر مي محصول: مزارع جوجھ مادر گوشتي جداد ر ھاي تجاري گوشتي تولید مي مزارع جوجھ ا ھا ھیبرید داد مزارع مرغ مادر . شود گویند كھ از آن تع
احد با ظرفیت بالغ بر  310گوشتي كشور  یلیون قطعھ است 15و ام وزارت جھاد كشاورزي . م مار معاونت امور د احد دیگر با ظرفیت بالغ بر یك  64بنابر آ و

لیون و  فت و در سال  890می وانھ تأمین دریا ادر گوشتي . اند برداري بوده در شرف بھره 1384ھزار قطعھ نیز پر حداكثر نیاز صنعت طیور كشور بھ مرغ م
قطعھ جوجھ مطلوب درجھ یك است 8 یلیون    .م

  

داد : كشي مزارع جوجھ ھ جوجھ 190تع عا كارخان وشتي در كشور ف ادر گ آنھا  كند كھ ظرفیت جوجھ لیت ميكشي مستقل یا وابستھ بھ مزارع مرغ م  160كشي 
عدد تخم لیون  فت كرده 33واحد دیگر با ظرفیت  47در ضمن . دار است مرغ نطفھ می ھ تأمین دریا ري ھستند ا ند و در شرف بھره میلیون قطعھ پروان . بردا
ي جوجھ ایفا مي واحدھا جوجھ یك روزه گوشتي  قیمت  عیین  قش اساسي در ت د كشي ن   .كنن

  

وشتي یمچھمزارع ن داد مزارع مرغ مادر گوشتي كشور : ھاي گ احد با ظرفیت بالغ بر  15242تع قطعھ جوجھ 190و یلیون  ریزي در ھر دوره است كھ از  م
ن تعداد  احد با ظرفیت  9907ای ھ بھره 155و یلیون قطعھ، داراي پروان احد با ظرفیت حدود  5335برداري و  م میلیون قطعھ داراي كارت شناسایي  35و

فت 58واحد با ظرفیت بیش از  3794در ضمن تعداد . تندھس یلیون قطعھ مجوز تأسیس مرغداري دریا خت یا بھره  م ھاند و در شرف سا . برداري ھستند كرد
ارایھ شده در آخرین سرشماري مرغداري مار  اساس آ احد مرغداري گوشتي 2340، تعداد 1375ھاي گوشتي كشور در سال  بر   .اند غیرفعال بوده  و

آنھا از سال  5/22كشور   كل مزارع مرغ گوشتي از قال وظایف امور دام از وزارت كشاورزي بھ وزارت جھاد  1370درصد  انت ھ بعد یعني پس از  ب
ق احداث شده ي ساب سال 1/13. اند سازندگ سال 3/17، 1365 -1369ھاي  درصد مربوط بھ  درصد مربوط بھ  4/34، 1360 - 1364ھاي  درصد مربوط بھ 

   .ھستند 1354ھاي قبل از  درصد مربوط بھ سال 7/12و  1355 - 1359ي ھا سال
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نعت طیور كشور   صنایع وابستھ بھ ص

مھم ھستند كھ بھ  ھا بھ شرح زیر اشاره مي صنایع مرتبط و وابستھ بھ صنعت طیور متعدد     :شود ترین آن

ه شتارگا مار ارایھ شده در سال : ھاي طیور ك اساس آخرین آ كشت1383بر گاه، تعداد  احد با ظرفیت رسمي  190صنعتي كشور  ھاي طیور صنعتي و نیمھ ار  9/2و
در یك نوبت كاري بوده است لیون قطعھ  ھاي طیور كشور با میزان پرورش و كشتار طیور ھماھنگي دارد اما پراكنش  اگر چھ تعداد و ظرفیت كشتارگاه. می

برخي مشكال ه است ادي از استانت براي تعد نامناسب آنھا در سطح كشور موجب بروز    .ھاي كشور شد

احد 106(ھاي طیور كشور  درصد از كشتارگاه 56در حال حاضر  ھ) و ونل انجماد بوده و داراي ظرفیت سردخان غ بر  داراي ت ھستند 25اي بال . ھزار تن 
ه شتارگا ھیت كاري خود از مھم ك عت طیور كشور بھ شمار مي ترین گلوگاه ھا بھ علت ما انجام كنترل یند كھ عال~ا ھاي صن شتي براي حفظ  وه بر  ھاي بھدا

قیمت ال سال عیین كننده  ه مت جامعھ، ت سن و وزن مرغ كشتار شد بازار و ھمچنین سیاستگذار    .ھستند  شھ مرغ و مرغ زنده در 

  

انبارھا سردخانھ ردخانھ:ھا و  داد س ست كھ حدود  380ھاي كشور  تع احد ا ن بھ دال 50و احد آ شخصات سردخانھ. استیل مختلف غیرفعال  و ھ  م شور ب ھاي ك
دول شماره    .است 2شرح ج

د سردخانھ شور  در حال حاضر تعدا تر از  9ھاي ملكي در اختیار شركت پشتیباني امور دام ك احد با ظرفیت كم   .ھزار تن است 15و
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یور با ظرفیت حدود  210بیش از : ھاي خوراك طیور كارخانھ م و ط ھ خوراك دا ارخان تن 5/4ك یلیون  شور وجود دارد م در حال حاضر تعداد . در سال در ك
لیت مي با ظرفیت بسیار پایین فعا یل یا نیمھ تعطیل  ھا بھ صورت تعط ادي از این واحد ھد كھ طي  بررسي علت شرایط ركود این واحدھا نشان مي. كنند زی د

ھ، سلب اطمینان مرغداران از صاحبان كارخانھ سال ین شرایطي شده ھاي خوراك طیور بھ علت  ھاي گذشت كیفیت نامطلوب دان تھیھ شده منجر بھ ایجاد چن
ب و میكسر، براي تھیھ دان موردنیاز خود اقدام مي رورش دھنده مرغ در واحدھاي خود با وسایل ابتدایي نظیر آسیا د است و امروزه مزارع پ   .كنن

د : ھاي فرآوري كارخانھ مار موجو اساس آ احد با ظرفیت  129وشت مرغ در كشور وجود دارد كھ از این تعداد واحد تولیدكننده فرآورده از گ 140بر  400و
قي غیرفعال ھستند عال و ماب ن در سال ف    .ھزار ت

ي تولیدكننده داروھاي دام و طیور فعال ھستند 30در حال حاضر بیش از : واحدھا ھاي دام و طیور و آبزیان در سطح كشور  انواع دارو كھ   شركت تولیدكننده 
نیاز كشور را تأمین كنند 95بیش از توانند  مي   .درصد 

  ھاي صنفي طیور گوشتي كشور تشكل

ھندگان مرغ گوشتي،  500در حال حاضر بیش از  و استاني پرورش د دیھ و  30واحد تعاوني شھرستاني  اتحا اتحادیھ استاني پرورش دھنده طیور و 
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جمن ود دارد كھ مھم ان آنھا  ھاي مرتبط دیگر در سطح كشور وج ین  وشت مرغ بھ شرح زیر استتر    :در بخش تولید گ

داران مرغ گوشتي كشور -1   .اتحادیھ تعاوني مرغ

ور-2   .شركت تعاوني مرغداران مرغ گوشتي كش

یور ایران انجمن صنفي كشتارگاه-3   .ھاي صنعتي ط

ھنگي تشكیال-4 داران ایران شركت ھما   .ت مرغ

تولیدكنندگان جوجھ یك-5   .روزه انجمن صنفي 

ھد كھ ساختار این تشكل طیور كشور نشان ميبررسي صنعت  بسیاري از   ھا بھ ھیچ وجھ متناسب با شرایط د بنابراین در  یور كشور نیست  عت ط وساختار صن
خود را از دست داده و باعث شده مواقع این تشكل ل مشكال ھا ضرورت وجودي  ھ علت عدم كارآیي در ح شتي، با سلب اطمینان  اند ب ت موجود مزارع مرغ گو

  .اعضا مواجھ شوند

ھداف مھم تشكیل تعاوني دیھ از ا اتحا رف بوده است كھ طي سال ھا و  جیره تولید و مص شتھ این مھم كمتر تحقق  ھا، ایجاد ارتباط بین اجزاي مختلف زن اي گذ ھ
فصل عمل مي تھ و در شرایط فعلي اجزا بھ صورت من د یاف   .كنن

اساس این، بھ نظر مي افراد دست شكلح ساختار ت رسد براي اصال بر ھم باشد تا ھمھ  رت ساختار یكپارچھ و مرتبط با  ھ صو ھا ب آن اندركار  ھا باید طراحي 
سطوح مختلف تولید بھ خوبي كنترل شود رتباط دو جانبھ  كنند و ا ولیت  فرآیند تولید احساس مسؤ ام مراحل    .صنعت طیور در تم

  بررسي برخي مسایل صنعت طیور كشور

شكال رح زیر تقسیم ت تولید و مشكال توان در دو بخش، مشكال ا ميت صنعت طیور كشور ر م    :بندي كرد ت مصرف بھ ش

لفات زیاد دوره پرورش و نوسان ضریب تبدیل غذایي باال: بودن ھزینھ تولید  باال كثر   م خوراك دان و جوجھ یكروزه و باال ھاي قیمت اقال ، ت ودن سن كشتار ا ب
ھزینھ تولی  ھا باعث باال گلھ حصوال د ميرفتن  قابت را با م   .كند ت خارجي مشكل مي شود و امكان ر

دھاي مرغداري فیزیكي واح اساس اطال: ساختار  از  15عات موجود از مجموع  بر واحد مرغداري گوشتي، بیش  غیراستاندارد ھستند 5ھزار  واحد  ن . ھزار  ای
یور اقدام بھ تولید گوشت مر   .كنند مي  غ با ھزینھ باالواحدھا بھ علت نداشتن شرایط مناسب پرورش ط

یش از مصرف تولید ب بازار مصرف، موجب تغییرات: افزایش  یزان تولید با نیاز  عدم تناسب م وسعھ بخش صنعت طیور و  ھنگي در ت قیمت گوشت    عدم ھما
رغ در سطح جامعھ مي شود   .م

  

یره: نبود تشكل واحد لف صنعت داراي تشكل در حال حاضر زنج ھ ھاي مخت شكیال ھاي جداگان ت منسجم و واحدي براي كل زنجیره تولید وجود  اي ھستند و ت
ھر تشكل تال. ندارد شكال ش مي در شرایط فعلي،  یشین و پسین منتقل كند ت بخش خود را بھ بخش كند م   .ھاي پ

فت عوارض مختلف از صنعت قیم: دریا تلف تولید و فرآوري صنعت طیور موجب افزایش  عوارض در مراحل مخ جود برخي  شت مرغ و مام شده گو ت ت
رف مي ھزینھ بیشتر مي شود و مص اخت    .كند كننده را متحمل پرد

مار و اطال   :رساني در صنعت ع نبود سیستم اطال قھ آ حلقھ عات صحیح از حل ھمین دلیل  نیست و بھ  نعت طیور در دسترس  دون  ھاي مختلف ص ھاي مختلف ب
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عیت موجود بخش اطال نند بھ پرورش و تولید ميھاي مرتبط خود، اقدام  ع از وض   .ك

  

ام : ھاي دولت لزوم ھدفمندي در حمایت عرضھ آن زیر قیمت تم منظور خرید گوشت مرغ در شرایط ركود بازار و  در حال حاضر دولت با پرداخت یارانھ بھ 
مصرف ھ تشكل كنندگان، پرداخت تسھیال شده بھ  ھي از حق بیمھ  ت ب فیت مرغداريھاي مرغداري، پرداخت سھم قابل توج وضع  ھا، اعمال معا ھاي خاص، 

ھاده و موانع غیرتعرفھ  حقوق ورودي باال عت و سایر اقدام ھا و محصوال اي در واردات ن یت مي ت نھایي مختلف این صن كند در  ھاي حمایتي، از این بخش حما
نگونھ حمایت ای ع كل چرخھ تولی صورتي كھ  ه مناف یرند خص كھ در برگ ھداف مش شد متمركزھا در قالب ا دستاورد بھتري در   د و مصرف با شود بھ طور یقین 
زار خواھد داشت   .تنظیم با

در بازار مصرف لف گوشت مرغ  في و تعیین درجات مخت ود كنترل كی لي درجھ: عدم وج فیت در تولید ھر محصو لف برحسب كی .و  ھاي مخت وجود دارد كھ ..
بھ این مھم توجھي اساسيدر . بندي كرد میتوان طبق آن محصول تولیدي را تقسیم ر تولید و مصرف گوشت مرغ باید    .شود  بازا

ان حمایت از مرغدار دوق  بھ نظر مي: نبود صن ھدف ضروري  قي با این  شي از نقدینگي مورد نیاز مرغداران، وجود صندو   .رسد بھ منظور تأمین بخ

شكال   ت مصرف م

قابتي گوشت مرغ داخلي و وارداتي ود بازار ر ایجاد موانع غیرتعرفھ وضع حقوق: عدم وج ي و  ار داخلي و  ورود شده كھ واردات گوشت مرغ بھ باز اي باعث 
فیت باشد رجھ از كی ھم با یك د داخلي و آن  الزام بھ مصرف مرغ  فاق نیفتد و مصرف كننده  رایط رقابت در كیفیت و قیمت ات جاد ش از این رو، ھمین نقص . ای

، تن ده در درجھ اول در كیفیت تولیدات عث ش فرصت صادرات بھ كشورھاي ھمبا اینكھ  و دوم  جوار كھ حتي بھ لحاظ ذبح  وع تولید در كشور وجود نداشتھ باشد 
رده شور ما ھستند از دست برود شرعي طالب فرآو   .ھاي پروتییني ك

قابتي گوشت مرغ داخلي و وارداتي ود بازار ر ایجاد موانع غیرتعرفھ: عدم وج ي و  ورود شده كھ و وضع حقوق  ار داخلي و اي باعث  اردات گوشت مرغ بھ باز
فیت باشد رجھ از كی ھم با یك د داخلي و آن  الزام بھ مصرف مرغ  فاق نیفتد و مصرف كننده  رایط رقابت در كیفیت و قیمت ات جاد ش از این رو، ھمین نقص . ای

اینكھ  و دوم  ، تنوع تولید در كشور وجود نداشتھ باشد  ده در درجھ اول در كیفیت تولیدات عث ش جوار كھ حتي بھ لحاظ ذبح  فرصت صادرات بھ كشورھاي ھمبا
رده شور ما ھستند از دست برود شرعي طالب فرآو   .ھاي پروتییني ك

ود بستھ ده آماده طبخ عمدھفروشي و خرده فروشي از فروردین سال : بندي مناسب و بھداشتي براي عرضھ گوشت مرغ گرم عدم وج رغ زن وند قیمت م ر
سال  1384 ردین  ھ شرح جدول شماره  1387تا فرو قیمت مرغ در مراحل مختلف عرضھ است بوده كھ حاكي از نوسان 4ب    .ھاي 

یشنھادھا نتیجھ   گیري و پ

گونھ 70وضعیت فعلي صنعت طیور كشور، حاصل تكامل  ل كشور است بھ  اي كھ زنجیره تولید گوشت مرغ بھ جز وابستگي بھ  سالھ این صنعت در داخ
قالم خو مقادیري دارو و اقال ما اتخاذ سیاست راك در شرایط فعلي كشور كامل بوده و امكان است ور بھ راحتي وجود دارد ا ھاي آزمون و  ل اقتصادي آن در كش

انند طرح ذخیره رتقاي كمي و كیفي این بخش نمي خطا ھم مت كف و سقف نھ تنھا منجر بھ ا قی منھ  ھ نشان داده حضور  سازي گوشت مرغ در دا رب كھ تج شود، بل
وز ا بیش از پیش این صنعت بھ منابع عمومير وابستھ شدن  زون دولت باعث  با ذخیره ف ر  شت مرغ،  خواھد شد بھ طوري كھ در طرح تنظیم بازا زي گو سا

دود  ساال ست 100نھ ح یلیارد لایر یارانھ موردنیاز ا   .م

قیمت سقف مصوب، عرضھ گوشت مرغ منجمد ذخیره شده بود و از آنجایي كھ سلیق ثبیت قیمت گوشت مرغ در حد  ھ و از طرفي تنھا سازوكار دولت براي ت
یح مي ت مصرف تمایال رف كنندگان ترج مص یشتر است و گاھي  باال 30دھند كھ مرغ تازه را حتي با  كنندگان بھ مصرف گوشت مرغ تازه ب ز مرغ تر ا درصد 
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قیمت، بھ ھمین میزان خطا دارد وگیري از افزایش  اتخاذ شده براي جل د، سیاست     .منجمد خریداري كنن

بھ پنج سال گذشتھ مي روش در حال حاضر تجر رین گواه لزوم تجدیدنظر در  اند بھت در این راستا پیشنھادھاي زیر ارایھ . ھاي مشابھ در امر تنظیم بازار باشد تو
   :شود مي

  ي كوتاه مدتھا اقدام

حقوق ورودي و حذف موانع غیرتعرفھ– ھش  تخم كا ماده طبخ و  ھ منظور تسھیل شرایط واردات مرغ نطفھ اي واردات گوشت مرغ آ   .دار ب

و ذرت توسط –   .بخش خصوصي  تسھیل واردات جو 

  ھاي میان مدت اقدام

موعھ متمركز ساماندھي تشكل – قالب یك مج   . ھاي صنفي در 

ردات عمده توسط تشكل صنفي ذيتثبیت قیمت دان  – با ایجاد صندوق حمایت از مرغداران، بھ منظور وا ل مصرفي    .ربط و توزیع بین اعضاي تشك

قالب تسھیال متمركز كردن حمایت – مك بھ صنعت یادشده از محل صندوق مزبور در  ونھ ك ت بانكي، حق  ھاي دولت در قالب صندوق حمایت و اعطاي ھرگ
غیره   .بیمھ و 

جاد – انھ سامانھ ای فعالیت رای جیره اي و ثبت تمام  شده از  ھاي تولیدات زن ق یاد ھ كمك از طریق صندو ھرگون خت  اي بخش بھ صورت متمركز و منوط كردن پردا
ھ ھمین سامان   .طریق 

  ھاي درازمدت اقدام

ھاي مرغداري صنعتي  – جاد و توسعھ واحد یگزیني آن با واحدھاي سنتي(ای قاي بھره) جا رت ري و كاھش ھزینھ بھ منظور ا ھاي تولید و در نتیجھ منطقي  و
  .كردن ضریب تبدیل دان مصرفي

ھش ضریب تبدیل دان مصرفي كھ یكي از نتایج 45اجراي طرح پرورش مرغ گوشتي  – رفي بر گوشت    آن  روزه بھ منظور كا اثرھاي قیمت دان مص كاھش 
یدي است رغ تول   .م
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