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 هزار خط تولید  581روزه ظرفیت تولید جوجه یکD  طی یک و نیم سال  اسات  اه  ر

 .شو هزار خط تولید استفل ه می 375حل  حلضر، از  

  میلیون تن و توانلیی تولیاد نیاز  2.2 ر حل  حلضر، سرانه مصرف گوشت مرغ  ر  شور

 میلیون تن گوشت مرغ  ر سل  است. 3.4

   اه اگار از تمال   بلشدمیلیلر  قطعه می 1.25میزان تولید جوجه یک روزه تل پلیلن سل 

میلیلر  قطعه جوجه  ر سل  قلبل اجرا خواهاد  2ظرفیت تولید استفل ه شو  این رقم تل 

 بو . 

  هزار تن بو ه  ه بل افازای  تولیاد  170، 1397میزان تولید مرغ آمل ه طبخ  ر بهمن مله

 هزار تن رسیده است.  204این رقم  ر اسفند به 

  97ملهه سال   10توملن  ر  6400به 92ملن  ر سل  تو 4300میلنگین قیمت مرغ زنده از 

 اشته  92 رصد افزای  قیمت نسبت به سل   40رسیده است  ه به طور میلنگین حدو  

 است. 

   9توملن  ر فرور ین مله به حادو   5500از  97میلنگین ملهلنه قیمت مرغ زنده  ر سل 

 هزار توملن  ر  ی مله رسیده است.

   هزار نفر به طور مساتقیم  ر صانعت مرااداری مشابو  باه  600به طور تقریبی حدو

 بلشند. فعللیت می

  هازار میلیالر   185حدو   1397ملهه سل   10گر ش مللی بخ  تولید مرغ گوشتی  ر

 ریل  برآور  شده است.



 

2 

 

   مقدمه مقدمه  
به دلیل نوسانات ایجاد شده  یکی از محصوالت اساسی در صنعت طیور، مربوط به گوشت مرغ است که در حال حاضر

در بازار گوشت قرمز، مصرف این ماده پروتئینی با تقاضای قابل توجهی مواجه شده است، هرچند که نوسانات قیمتیی 

ایی؛  هیا بیودهفروشیبرابری قیمت مرغ در خرده 2به بازار مرغ نیز راه یافته و طی چند ماه اخیر شاهد افزایش حدود 

 1این ماده پروتئینی برای جامعه، گیروه اقتصیاد پیشوهش خ یری بیر  ت شید تیا در ن  یتی حال با توجه به اهمیت

روزه، بیه بررسیی پشوه ی با سیدمصطفی سیدمصطفوی، دبیر انجمن پصنفی کارفرمایی تولیدکننیدگات جوجیه یی 

 وضعیت و ظرفیت تولید گوشت مرغ در ک ور و همچنین، دالیل نوسانات اخیر در بازار مرغ بپردازد.

  تاریخچه صنعت مرغداری در کشور  

اسیت کیه  1350توات به دو بخش تق ی؛ کرد  بخش اول مربیوط بیه ق یل از سیال صنعت مرغداری در ک ور را می

 1350صنعت مرغداری در ک ور کامالً سنتی و تکنی   ت از مصر وارد شده بود و بخش دوم مربوط به بعید از سیال 

هیای های بزرگ صنعت مرغداری در جهات شکل گرفیت و زنجییرهمطابق با طرحاست که مرغداری صنعتی در ایرات 

تولید در این صنعت به وجود  مد و گ ترش یافت. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز، مرغداری صنعتی در ک یور بیا 

در این صنعت  جایگزینی خرده مالکی به جای بزرگ مالکی هاطرحسیاستی ادامه یافت. از جمله این  هایطرحاعمال 

با هدف ایجاد اشتغال بود که اگر چه در کوتاه مدت، این طرح اثرات مث تی در ایجاد اشتغال و گ ترش ایین صینعت 

داشت، اما بعد از مدتی م کالتی را برا فعاالت این صنعت ایجاد کرد. دومین طرح، طرح سیاسیت خودکفیایی در ایین 

داخلی برای تولیدکنندگات وجود داشت، اما در این طرح نییز یکیی از صنعت بود که اگرچه ظرفیت و توانمندی تولید 

های مورد نییاز ایین صینعت در های مورد نیاز در این صنعت بود، زیرا توات تأمین نهادهام کالت اساسی تأمین نهاده

تهییه و ک ور وجود نداشت و هنوز ه؛ این امکات فراه؛ نی ت. سومین طرح برای گ ترش این صنعت، ایجاد مرکیز 

در کیفیت نظیارت و تنظیی؛  توزیع جوجه یا اولین زنجیره افقی ک ور در این صنعت بود که این طرح نیز به نتوان ت

دو طرح دیگر مربوط به م ئله  زادسازی بود که اولین مرحلیه  زادسیازی در سیال  بازار اثر قابل توجهی داشته باشد.

ها گرفتیه شید و دومیین مرحلیه بندی و  زادسازی قیمتسهمیه به اجرا در مد و براساس  ت تصمی؛ به حفظ 1370

بندی نیز  زاد شد که پی  از  ت دیگیر م یخب ن یود در ها، سهمیهبود که عالوه بر قیمت 1377 زادسازی در سال 

کجای ک ور چه میزات تولید وجود دارد که برای رفع این م کل، انجمن تولیدکنندگات جوجه یی  روزه، م یئولیت 

یری از تولید و تولیدکنندگات را بر عهده گرفت و در اختیار نهادهای ذیربط قرار داد که تاکنوت این رونید ادامیه  مارگ

 یافته است.

  وضعیت تولید در صنعت مرغداری  

سیاخته توات در سه بخش مجزا بررسی کرد که بر این اساس ظرفیت تولیید ظرفیت تولید در صنعت مرغداری را می 

طی ی  و نی؛ سیال اسیت کیه  D خط تولیدهزار  581شودروزه که به نام جوجه مادر تولید میی  جوجهشده برای 

هیا ، زیرا اگر از تمیام ظرفییت تولیید اسیتفاده کنیی؛، قیمیتشودمی استفاده خط تولیدهزار  375 از  در حال حاضر،

میرغ میادر  میزار خواهید رفیت. در یابد و صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگات در این صنعت از بین کاهش شدید می

                                                           
 برگزار شده است. 5/12/97 ن ه مورخ یک. این ن  ت روز 1
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میلییوت  16باشد اما در حیال حاضیر، تنهیا میلیوت قطعه می 26ی  و نی؛ سال جوجه ریزی طیگوشتی نیز، ظرفیت 

میلیوت قطعه است که در حال  440طی سه ماه جوجه ریزی مرغ گوشتی نیز، ظرفیت  مزار . در شودقطعه تولید می

 شود.میلیوت قطعه تولید می 330حاضر، 

 میزان کنونی تولید ظرفیت تولید بازه زمانی نوع تولید

  مرغ اجدا  گوشتی

 )جوجه یک روزه(

 Dخط تولید  D 375.000خط تولید  581.000 سل  1.5

 قطعه 16.000.000 قطعه 26.000.000 سل  1.5 مرغ مل ر گوشتی

 قطعه 330.000.000 قطعه 440.000.000 مله 3 مرغ گوشتی

  روزه در کشورگوشت مرغ و جوجه یک میزان تولید  
های انجیام شیده و ریزیمیلیوت تن است که با توجه به برنامه 2.2در حال حاضر، سرانه مصرف گوشت مرغ در ک ور 

رسید. در میلییوت تین میی 2.3ظرفیت تولید باال در این صنعت، میزات تولید گوشت مرغ در ک ور تا پایات سیال بیه 

میلیوت تن گوشت مرغ در نظر گرفتیه شیده اسیت کیه بیا توجیه بیه  2.5توسعه نیز، تولید گذاری برنامه ش ؛ هدف

، یعنی دو سال زودتر از برنامه محقق خواهد شد. همچنیین، 1398های تولید ک ور، این میزات تولید در سال ظرفیت

صنعت م کلی وجیود نداشیته باشید، های مورد نیاز این های تولید استفاده کنی؛ و در تأمین نهادهاگر از تمام ظرفیت

-میلیوت تن گوشت مرغ در سال را خواهند داشت. در تولید جوجیه یی  3.4تولیدکنندگات این صنعت توانایی تولید 

میلیارد قطعه خواهد بود که اگر از تمام ظرفیت تولید استفاده شود این رقی؛  1.25روزه نیز میزات تولید تا پایات سال 

  قابل اجرا خواهد بود. در سال وجهمیلیارد قطعه ج 2تا 

   گوشت مرغ در کشورسرانه مصرف میزان میزان  
بینی شده است که از این مییزات گرم پیش 33در برنامه ش ؛ توسعه میزات سرانه مصرف  خالب روزانه برای هر نفر 

و مابقی  ت  باشدگرم می 6گرم، سه؛ ماهی حدود  10گرم، سه؛ گوشت قرمز حدود  14سه؛ مرغ و تخ؛ مرغ حدود 

ریزی شیده اسیت. نیز مربوط به ل نیات است. بنابراین، تولید گوشت مرغ و تخ؛ مرغ نیز متناسب با این موضو  برنامه

 200میلییوت و  2کیلوگرم در سال است که در حال حاضر، با تولیید  26بر این اساس، سرانه تولید مرغ برای هر نفر 

 ای؛ به این هدف دست یابی؛.در سال توان ته  ماده ط خ هزار تن گوشت مرغ

  یک روزه طی یک سال اخیریک روزه طی یک سال اخیرگوشتی گوشتی   ریزی و تولید جوجهریزی و تولید جوجهوضعیت جوجهوضعیت جوجه  
 1397بیش از ی  میلیوت قطعه بوده که این میزات در بهمن ، 1396ریزی مرغ مادر گوشتی در دی ماه میزات جوجه

میلییوت  115، 1396روزه گوشیتی نییز در دی میاه  هزار قطعه رسیده است. میزات تولید جوجه ی  900به بیش از 

تیا  100میلیوت قطعه رسیده است. در واقع، میانگین تولید ماهانه جوجه بین  120به  1397قطعه بوده که در بهمن 

میلیوت قطعه است، اما به دلیل حمایت از بخش دولتی در مدیریت بازار گوشت مرغ، طی چند ماه اخیر ظرفیت  105

میلیوت قطعه در ماه افزایش یافت و با توجه به ظرفیت باالی تولید جوجه یی  روزه گوشیتی در ک یور،  10تولید تا 

 باشد.پذیر میامکات  ینده میلیوت قطعه در ماه برای سال 125امکات تولید تا 
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  پیش بینی تولید مرغ آماده طبخ در سال آیندهپیش بینی تولید مرغ آماده طبخ در سال آینده  
 204هزار تن بوده که با افزایش تولید این رقی؛ در اسیفند بیه  170، 1397میزات تولید مرغ  ماده ط خ در بهمن ماه 

شود تولیید میرغ  میاده طی خ در بینی میهزار تن رسیده است. با توجه به افزایش تقاضای مصرف گوشت مرغ، پیش

 .هزار تن باشد تا امکات مدیریت بازار مرغ بهتر انجام گیرد 200 سال  ینده به طور میانگین، ماهانه بیش از
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97بهمن  97اسفند  98فروردین  98اردیبهشت  98خرداد  98تیر  98مرداد  98شهریور  98مهر 

هزار تن-(1.7بر مبنی )پیش بینی تولید مرغ آماده طبخ

هفتگی می بلشد70قطعه جوجه یک روزه و سن حذف گله 145ضریب محلسبه تولید 
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  های طیور بر افزایش قیمت مرغهای طیور بر افزایش قیمت مرغاثرات افزایش قیمت نهادهاثرات افزایش قیمت نهاده  
، بیه یی  موضیو  چیالش برانگییز ت یدیل شیده اسیت و یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیرگرانی گوشت مرغ 

برخالف ادعاهای مطرح شده درخصوص انجام اقدامات الزم و کاهش قیمت، اما همچنات شاهد تفاوت قیمیت گوشیت 

های ابتدای سال ه تی؛. با این حال، تولیدکنندگات صنعت مرغداری معتقدند که افزایش های اخیر با ماهماهمرغ  در 

قیمت هیچ ارت اطی به  نها ندارد و سوء مدیریت در دولت باعث به هی؛ ریختگیی در بیازار میرغ شیده اسیت. یکیی از 

یگر مواد اولیه در این صنعت است که باعث ایجیاد های طیور و دمصادیق این سوء مدیریت، عدم تأمین به موقع نهاده

نوسات قیمتی در  نها و در نهایت قیمت تمام شده تولید شده است. به طوریکه میانگین قیمتی ذرت و کنجالیه سیویا 

باشند، طی چند سال و چند ماه اخیر به دلیل کم ود در بازار با رشد قیمیت ها در این صنعت میترین نهادهکه از مه؛

 97ماهیه اول سیال  10و همچنین،  1397تا  1392اجه شده است که در نمودارهای زیر روند قیمتی  نها از سال مو

 ن ات داده شده است:
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ها در بازار نیز، نه به دلیل عدم تأمین، بلکه به دلیل عدم انتقال پول و به دن ال  ت عیدم امکیات دلیل کم ود این نهاده

ها که مانع از انتقال پول به ک ورهای م دأ شده امکات صدور اسیناد میورد باشد. زیرا تحری؛بنادر می ها ازتخلیه نهاده

مانید و امکیات تخلییه و در بنیادر مییچنید میاه هیای طیی نهادهکند و به همین دلیل، نیاز برای تخلیه را فراه؛ نمی

هیای طییور در بنیادر ک یتی حامیل نهیاده 24د بارگیری  نها وجود ندارد. در همین رابطه، در ی  مورد اخییر حیدو

میلیوت دالر جریمه تأخیر به  نها تعلق گرفت که همین موضو ، خود دلیلی برای افیزایش  12سرگردات بوده و حدود 

 قیمت نهایی و ناب امانی در بازار گوشت مرغ و تخ؛ مرغ بود. 
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  مقایسه قیمت مرغ زنده و جوجه یک روزه طی چند سال اخیرمقایسه قیمت مرغ زنده و جوجه یک روزه طی چند سال اخیر  

رسیده است کیه بیه طیور  97ماهه سال  10تومات در  6400به 92تومات در سال  4300میانگین قیمت مرغ زنده از 

 97داشته است. میانگین ماهانه قیمت مرغ زنده در سیال  92درصد افزایش قیمت ن  ت به سال  40میانگین حدود 

ماهیه  10اه رسیده اسیت کیه مجمیو  مییانگین هزار تومات در دی م 9تومات در فروردین ماه به حدود  5500نیز از 

هیزار  10تومات بر ورد شده است. ال ته این رق؛ در بهمین میاه بیه حیدود  6500، حدود 97قیمت مرغ زنده در سال 

 دهد. برابری را ن ات می 2تومات رسیده است که ن  ت به ابتدای سال افزایش 
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 97سال ماهه  10در تومات  1500به  ،92در سال  تومات 1100 حدود از نیزی  روزه گوشتی قیمت جوجه میانگین 

یافتیه درصد کاهش  33 حدود باشدتومات می 1950که معادل  96رسیده است که در مقای ه با میانگین قیمت سال 

 2400در نظر گرفتیه بودنید معیادل  97ست که میانگین قیمتی که برای جوجه ی  روزه در سال است. این در حالی

ایین بیه معنیای مت یرر شیدت  ودهد که میانگین موجود با رق؛ تعییین شیده فاصیله دارد بود که این عدد ن ات می

میلییارد تومیات ضیرر میالی  700بیش از  97تولیدکنندگات جوجه ی  روزه است به طوریکه در شش ماهه اول سال 

ها این ضرر قابل ج رات نی ت، بلکه با توجیه نگین فعلی نیز نه تنتولید جوجه شده است و با رق؛ میافقط عاید بخش 

قیمیت همچنیین، تر خواهد شید. های طیور، شرایط برای تولیدکنندگات جوجه سختبه روند رو به رشد قیمت نهاده

 3000تومات بوده، در دی ماه به بیاالترین رقی؛ خیود یعنیی  1600ابتدای سال در که ماه به ماه جوجه ی  روزه نیز 

تومات بوده باشد که اگر میانگین ماهانیه را در نظیر بگییری؛،  3100شود در بهمن ماه و بر ورد می تومات رسیده است

شیود کیه ایین رقی؛ پاسیخگوی هزینیه تولیدکننیدگات تومات می 1500، میانگین قیمت جوجه 97 سالماهه  10در 

 نخواهد بود. 
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  سهم بخش گوشت مرغ از تولید خالص ملیسهم بخش گوشت مرغ از تولید خالص ملی  

درصد سیه؛  12میلیوت دالر یعنی  57.600 میلیوت دالر است که از این میزات 480ک ور حدود تولید ناخالب ملی 

بخش ک اورزی است، این در حالی است که همی ه ک اورزی به عنوات یکی از محورهای استقالل اقتصیادی بیوده و 

د بیه دالییل متعیدد دهی  ایین امیر ن یات مییبینی شده اسیتدرصدی از تولید ناخالب ملی برای  ت پیش 30سه؛ 

  ای؛ مدیریت منابع و ت هیالت را به سمت بخش ک اورزی به خوبی انجام دهی؛.نتوان ته

درصید از  40درصد  ت مربوط به بخش دامپروری است و بخش طیور نیز  40درصد سه؛ بخش ک اوزی،  12حال از 

درصد  ت مربیوط بیه بخیش گوشیت  55بخش دامپروری را به خود اختصاص داده است که از این میزات سه؛ طیور 

 باشد.مرغ می

 میلیون  الر 180.000 تولید نلخللص ملی

  رصد( 12) -میلیون  الر  57.600 سهم بخ   شلورزی از  ل 

  رصد( 40) -میلیون  الر 23.040 سهم بخ   امپروری از بخ   شلورزی

  رصد( 40) -میلیون  الر 9.216 سهم بخ  طیور از بخ   امپروری

  رصد( 55) -میلیون  الر 5.068 سهم بخ  گوشت مرغ از بخ  طیور

 

  و گردش مالی صنعت مرغداریو گردش مالی صنعت مرغداری، صادرات ، صادرات وضعیت اشتغالوضعیت اشتغال  

باشیند و رقی؛ اشیتغال هزار نفر به طور م تقی؛ در صنعت مرغداری م غول به فعالیت می 600به طور تقری ی حدود 

 غیر م تقی؛ ب یار بی تر از این عدد خواهد بود.

میلیوت قطعه بوده که ال ته این میزات صادرات ناچیز اسیت و  27، 1397صادرات جوجه ی  روزه نیز تا پایات دی ماه 

 قطعاً تأثیری در بازار داخلی نخواهد داشت.

رییال  65.676ریال بوده تا پاییات سیال بیه  61800، 97ماهه سال  10همچنین، میانگین فروش مرغ گوشتی که در 

 کند.هزار میلیارد ریال را در بخش تولید مرغ گوشتی ایجاد می 185خواهد رسید که گردش مالی حدود 

  ها و راهکارهای صنعت مرغداریها و راهکارهای صنعت مرغداریچالشچالش  

معنیای عیدم های طیور است، ال ته این بیه ترین چالش حال حاضر در این صنعت مربوط به تأمین به موقع نهادهمه؛

هیا از ها نی ت، بلکه به دلیل  نکه در انتقال ارز به م دأ م کل وجود دارد، امکات تخلیه و بارگیری نهیادهواردات نهاده

دهد. بیه شود و همین امر، تولید و در نهایت بازار گوشت مرغ را تحت تأثیر قرار میبنادر به سختی و کندی انجام می

ها از بنادر بیوده اسیت از مع الت اساسی در این صنعت عدم ترخیب به موقع نهاده طوریکه، طی چند ماه اخیر یکی

خواهد در مدیریت بازار گوشت مرغ و یا هیر که باعث افزایش قیمت  نها در بازار نیز شده است. بنابراین اگر دولت می

 برای رفع م کل انتقیال ارز باشید.بازار دیگری موفق عمل کند، ق ل از هر چیز باید به دن ال راهکار سریع و مناس ی 

رو ه تی؛، بیش از هر چیز ابتدا باید ن  ت بیه تیأمین میواد اولییه لذا از  نجا که در صنعت طیور با موجود زنده روبه

کننیدگات ای اندی یده شود تا ه؛ تولیدکنندگات و هی؛ مصیرفها و واک ن مورد نیاز در این صنعت چارهشامل نهاده
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چالش دیگر مربوط به مدیریت نامناسب نهادهای ذییربط ناب امانی در بازار مرغ و تخ؛ مرغ ن وند. بیش از این شاهد 

در این صنعت است  شرکت پ تی انی دام و طیور موظف است از تولیدکنندگات این صنعت حماییت کنید و در همیه 

تیا م یکلی بیرای  ره داشیته باشیدهای مورد نیاز تولیدکنندگات را در ان ارهای خود ذخیدرصد نهاده 30حال حداقل 

گیرد. چالش دیگر،تصمیمات غیرکارشناسیی تولید ایجاد ن ود که متأسفانه در این موضو  همی ه کوتاهی صورت می

ها از سوی م ئوالت است و تا زمانی که چنین رویکردی در بدنه اجرایی ک ور وجیود داشیته باشید، و ندیدت واقعیت

فع م کالت در این صنعت و یا هر صنعت دیگر اتخیاذ کیرد. عیدم همیاهنگی مییات توات تصمی؛ مناس ی برای رنمی

شیوی؛ هیر نهیادی یی  های این بخش است، به طوریکه وقتی با م کلی مواجه میهای ذیربط از دیگر چالشدستگاه

دانند مرجع اصلی و رسمی حل م کالت  نها کی ت و چیه شخصیی م یئول نظر متفاوت دارد و تولیدکنندگات نمی

هایی است که تولیدکننیدگات ایین بخیش بیا  ت دسیت بیه گری یات واردات نیز یکی از چالشرفع م کالت  نهاست. 

 ه تند  چراکه وقتی توات و ظرفیت تولید متناسب با نیاز داخلی و حتی پیش از  ت در ک ور وجیود دارد، واردات نیه

شود کیه اثیرات  ت در مییات تنها کمکی به تنظی؛ بازار نخواهد کرد، بلکه باعث ت عیف تولیدکنندگات این صنعت می

 شود. مدت و بلندمدت بر تولید و بازار این محصول نمایات می

  بندیبندیجمعجمع  

میاه اخییر، بیرای  پروتئین به عنوات یکی از مواد غذایی اساسی جامعه است که با افزایش قیمت گوشت قرمز طیی چنید

ب یاری از خانوارها گوشت مرغ جایگزین گوشت قرمز شده و تقاضا برای مصرف  ت در جامعه افزایش یافته اسیت. حیال 

گیذاری رییزی و سیاسیتبا توجه به  نکه در صنعت طیور ظرفیت باالیی برای تولید وجود دارد و در صیورت یی  برنامیه

های اصلی صادراتی مطیرح باشید، امیا بیا وجیود تولیید اخلی، به عنوات یکی از مزیتتواند عالوه بر نیاز بازار دمناسب می

مناسب نتوان ت نوسانات قیمتی در این بازار را خنثی کند که به اعتقاد تولیدکنندگات این صنعت، این اتفاق ارت اطی بیه 

نعت مرغیداری یی  صبا توجه به  نکه  تولیدکنندگات ندارد و سوء مدیریت باعث افزایش قیمت ناگهانی در این بازار شد.

های این صنعت برای کنترل بازار بهره برد، الزم است ها و توانمندیظرفیت توات ازمیریزی است و صنعت قابل برنامه

روی هیایی کیه پییشگیذاری دقییق و هوشیمندانه ن ی ت بیه رفیع چیالشرییزی و سیاسیتم ئوالت امر بیا برنامیه

وجود دارد، مانع از ایجاد مجدد نوسانات قیمتی در این بازار کیه در حیال حاضیر، تقاضیای تولیدکنندگات این صنعت 

 بخش اغلب جامعه است، شوند.


