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  و طرح مسئلهمقدمه 

گیر در چهار دهه از عمر انقالب اسالمی در ایران گذشته است و مردم ما در این مدت شاهد دستاوردهای چشم

ای است که نام ایران را بر زبان انداخته در بخش علم و فناوری نیز به گونههای مختلف هستند. رشد و توسعه حوزه

ی علمی رشد و که توانسته است به مدد علم و دستاوردهاهای است ت البته بخش کشاورزی یکی از حوزهاس

 . ای را به منصه ظهور برساندپیشرفت قابل مالحظه

وری از منابع افزایش یابد. درعین حال تقاضا برای منابع تواند به بخش کشاورزی کمك کند تا بهرهعلم جدید می

ای ارایه های نوآورانهیدهیاز داریم به فوریت اهم به سرررعت در مقیاج جهانی درحال افزایش اسررت. بنابراین ما ن

شاورزی کنیم تا از پایداری تولیدات بخش ضمین برای هاییایده چنین. شویم مطمئن آینده در ک مواد  امنیت ت

 غذایی و انرژی در سطح جهانی کامالً حیاتی خواهد بود.

کند مواد پروتئینی انسرران را کامل میدر سرربد غذایی مصرررن کنندگان آنیه بیش از هر ماده دیگر حلقه ت ذیه 

های بخش بایسرررت آن را در بخش دامرروری به عنوان یکی از زیرشررراخهبخصررروو نوی حیوانی اسرررت که می

گیری برخوردار بوده و چشمصنعت دامرروری در سطح جهانی و بین المللی از رشد  کشاورزی جست و جو نمود.

زایی، ایجاد ارزش افزوده، ت ذیه بشررر، سررالمت انسرران و جامعه و به یور کلی نقش کارآفرینی آن در اشررت ال

 24دنیا، در تولید شیر جایگاه  10دنیا، در تولید گوشت طیور جایگاه  19ایران در تولید گوشت قرمز جایگاه 

 کسب کرده است.  2016دنیا را در سال  3دنیا و در تولید عسل جایگاه  9دنیا، در تولید تخم مرغ جایگاه 

 ونیلیم 14به  1396هزار تن بود که در سال  342و  ونیلیم 3  با  یکشور تقر یدام داتیکل تول 1356در سال 

 است. دهیهزار تن رس 195و 

 1394هزار نفر بهره بردار که شامل  520میلیون و  1تعداد بهره برداران در زیر بخش امور دام  1396در سال 

 18474و بهره بردار زنبور عسل  81748بهره بردار طیور صنعتی،  24522هزار نفر بهره بردار دامداری، 

 بهره بردار کرم ابریشم وجود دارد. 

یبوم داتیو عمدتا  هم تول دیهزار تن تول 160 با یتقر 56در سال  وریگوشت مرغ و ط دیدر حوزه صنعت تول 

 داشته است. یبرابر 14هزار تن رسیده که رشد حدود  236و  ونیلیم 2بوده و در حال حاضر به 

 میلیارد دالر بوده و سهم صادرات  -1/3، 1395و در سال  -1/8، 1392تراز تجاری بخش کشاورزی در سال

و تراز تجاری  1395% در سال  24 به 1392% در سال  19زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی از 

 رسیده است. 1395میلیون دالر در سال  580 به 1392میلیون دالر در سال  14زیر بخش دامپروری از 
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ها و کشررورهای توسررعه یافته یا در حال بدیل آن در اقتصرراد باعگ گشررته همواره مورد حمایت و توجه دولتبی

 توسعه قرار گیرد.

رود تا سال ست و انتظار میته سه برابر شده اتقاضای جهانی برای گوشت، شیر و تخم مرغ یی چهار دهه گذش

کیلوگرم  50نیز به دو برابر رقم کنونی افزایش یابد. درحال حاضر متوسط سرانه مصرن گوشت در جهان  2050

 برابر این رقم است. است اما در اروپا میزان متوسط مصرن گوشت تقریباً دو

شان  اتمطالع سر جها دهدمین های غذایی، اولویت ن، همراه با ت ییرافزایش جمعیت و میزان درآمد افراد در سرا

دن موجب افزایش سریع مقدار تقاضا برای گوشت و شیر و تخم مرغ شده است. این در حالی است که جهانی ش

 . ردات و صادرات آنها منجر شده استها و واهم به افزایش میزان تجارت دام

ست مطرح سؤال این همواره دامی محصوالت عملکرد و تولید اهمیت به توجه با امروزه ضعیت ایران در  که ا و

صرن دامیحوزه  سالمی  تولید و م ست؟بعد از چهار دهه از انقالب ا سی روند ت چگونه ا سال زیر برر سعه چهل  و

زه رسررد، چرا که این حوها ضررروری به نظر میها و جنگ تحمیلی یی این سررالبا وجود تحریم بخش دامرروری

سال  4وضعیت عملکرد ین گزارش سعی شده است ایران داشته باشد، در ا تولیدات دامیتوانسته اثرات خوبی در 

سالهای مقایسه چشم انداز برنامه ششم و اخیر و و همینین مهمترین دستاوردهای این  1396و  1356ای بین 

و دکتر  تولیدات دامیامور دکتر مرتضی رضایی، معاون آقایان ای با های بعد از انقالب، یی مصاحبهدر سالحوزه 

مورد ارزیابی قرار  ؛1ایرانوزارت جهاد کشرراورزی شرراهرر رمضرران اد، رمیک مرکز روابط عمومی و ایالی رسررانی 

 گیرد. 

  کشور بعد از انقالب يدامپرور التيتشک خچهيتار 

انقالب  انگذاریبنا به فرمان بن یجهاد سازندگ ینهاد انقالب رانیدر ا یو پک از وقوی انقالب اسالم 135۸در سال 

 تهیکم جادیاقدام به ا یکه آن نهاد در بخش دامررور دیگرد جادیکشور ا یروستاها یو با هدن سازندگ یاسالم

را در  یدامررور هایتیفعال گریکشور بار د یبه روستاها نیو متخصص نیکرده و با اعزام مروج انیو آبز وریدام، ی

 یدر وزارت کشاورز زیکشور ن یسازمان دامررور التیتشک تهیکم نیا تیو به موازات فعال دیروستاها رونق بخش

و جهاد  یکشاورز هایوزارتخانه فیوظا كیقانون تفک بیو تصو1369. در سال دادیخود ادامه م تیبه فعال

از منابع  یبردارگسترش و بهره اء،یامور مربوط به حفظ، اح هیکل یاسالم یمجلک شورا یاز سو یسازندگ

و  یروستام عیصنا ،یبهساز ،ییو عمران روستا وریامور دام و ی هیکل (یزداریو آبخ التی)جنگل، مرتع، شیعییب

ماده واحده مذکور،  1قرار گرفته و بر اساج تبصره  یروستاها بر عهده جهاد سازندگ یرسانو برق یرسانآب

 مزبور شدند. یهافوق وابسته و تابع وزارتخانه فیوظا كیبر اساج تفک زیتابعه و وابسته ن یهاموسسات و شرکت

 قرار گرفت و سازمان یمجموعه وزارت جهاد سازندگ ریدر ز یو دامرزشک یدامررور هایسازمان بیترت نیبد

به  انیو آبز وریدام، ی تهیکه از کم یسازندگ وزارت جهاد درمشابه خود  التیکماکان در کنار تشک یدامررور

 بود ادامه داد. افتهی رییمعاونت امور دام ت 

                                                           
 استفاده گردیده است. وزارت جهاد کشاورزی دامیشی، از استنادات معاونت امور تولیدات احبه پ وهعالوه بر مصانجام شده و  97آبان در  این پ وهشمصاحبه -1
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 یو استخدام یسازمان امور ادار شنهادی، بنا به پ10/4/1371اجالج مورر  نینهم و ستیدر ب یادار یعالیشورا

شو و به منظور ا ستگیپ تیحداکثر تجانک و رعا جادیک شک فیوظا یو  تیتقو نیو همین التیو محدود کردن ت

ستاد سازندگ ییو بدنه اجرا یحوزه  منابع  از امکانات و نهیبه ستفادهساختن موجبات ا و فراهم یوزارت جهاد 

سعه فعال نهیزم موجود در صو یدامررور یهاتیتو سازمان دامررور بیت شور ینمود که   ف،یوظا هیمنحل و کل ک

)سرررتاد  یسرررب به حوزه مرکزو تعهدات آن به تنا هاییو دارا یانسررران یروین زات،یاعتبارات، تجه ارات،یاخت

سازمان  التیمصوبه رسماً تشک نیشود و با امنتقل  یجهاد سازندگ رتخارج از مرکز وزا یوزارتخانه( و واحدها

سازندگ یدامررور شور منحل و معاونت امور دام در وزارت جهاد  را به عهده گرفت و  یامور مرتبط با دامررور یک

وزارت جهاد  یتخصرررصررر هایازجمله معاونت یدام داتیتحت عنوان معاونت امور تول زیمعاونت هم اکنون ن نیا

شاورز شمار م یک شک رودیب سازمان دامرز شور بعنوان متول یکه همراه با  س یک شت دام کار  ستگذاریبهدا و  یا

 .کشور را به عهده دارند یدامررور یزریبرنامه

  2016جايگاه ايران در توليد محصوالت دامي دنيا در سال 
 

 رتبه ایران در دنیا نوع محصول

 19 گوشت قرمز *

 10 گوشت طیور

 24 شیر

 9 تخم مرغ

 3 عسل

 باشد.گوشت قرمز شامل گوشت گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر می -*                       

 

  1396تعداد بهره برداران در زير بخش امور دام در سال 

 هزار نفر بهره بردار شامل:   520میلیون و  1

 1394  هزار نفر بهره بردار دامداری 

 761706  بهره بردار فقط دام سبک 

 372085  بهره بردار فقط دام سنگین 

 260599  بهره بردار دام سبک و سنگین 

 24522 *بهره بردار طیور صنعتی 

 81748 )بهره بردار زنبور عسل )زنبوردار 

 18474 بردار کرم ابریشم )خانوار( ه بهر 
 

 * به ازای هر واحد صنعتی یك بهره بردار در نظر گرفته شده است.
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  1396و  1356مقايسه شاخص هاي توليدات دامي کشور در سال هاي 

 

 تن( هزار )واحد :1396و  1356سال هاي  مقايسه ميزان کل توليدات دامي در

 
 

میلیون و  14به  1396هزار تن بود که در سال  342میلیون و  3تقریباً  1356کل تولیدات دامی کشور در سال 

 هزار تن رسیده است. 195

 تن( )واحد : هزار1396و  1356سال هاي  مقايسه ميزان توليد گوشت قرمز در

 
 

ایم. و قبالً وابستگی رسیده1396هزار تن در سال  ۸3۸به  1356هزار تن در سال  397در تولیدات گوشت از  

 درصد از تولیدات داخلی در حال تامین است. 90شدیدی به بیرون در زمینه گوشت داشتیم، خوشبختانه تا 
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تن( )واحد : هزار1396و  1356سال هاي  مقايسه ميزان توليد شير در  

 
 

ایم. هزار تن در حال حاضر رسیده 150و میلیون  10به 56هزار تن در سال  620میلیون و  2در تولیدات شیر از 

های صنایع لبنی که تحول بزرگ تا از شرکت 2صنعت لبنیات جزء صنایع پیشرفته کشور است و در حال حاضر 

صنایع لبنی ما در قلب اروپا در حال صادرات  اند شامل کاله و پگاه هستند و محصوالتدر صنایع لبنی ایجاد کرده

 برابری را در این حوزه داشتیم. 5و مصرن است و از افتخارات کشور بعد از انقالب است که رشد تقریبا 

 تن( )واحد : هزار1396و  1356سال هاي  مقايسه ميزان توليد گوشت مرغ در

 
هزار تن تولید و عمدتاً هم تولیدات بومی بوده  160 تقریباً 56در حوزه صنعت تولید گوشت مرغ و ییور در سال 

ضر به  شد حدود  236میلیون و  2و در حال حا سیده که ر صنعت ییور یك  14هزار تن ر ست.  شته ا برابری دا

 توان گفت.به آن صنعت تولید فرآورده نیز میارزش افزوده بسیار باالیی برای کشور دارد و 
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توان مقایسه کرده با این تفاوت که در آنجا کشورهای دیگر نفت را شیمی میصنعت ییور را همانند صنعت پترو 

ماده خام می به فرآورده میبه عنوان  بدیل  با چندین برابر قیمت آن فرآوردهبرند و ت عداً  ند و ب ما کن به   ها را 

آفرینان این صنعت  فروشند ولی در صنعت ییور و کسانی که در این حوزه به عنوان فعاالن این صنعت و کارمی

ای عمل ها را کم کنیم به گونههستند بعد از انقالب با همان نگاه استقالل یلبی و اقتصادی که بتوانیم وابستگی

اند که ما مواد خوراک مورد نیاز را به عنوان ماده اولیه این صرررنعت از خارج وارد و این را تبدیل به فرآورده کرده

صور صادرات میهت فرآوردکه گوشت، تخم مرغ، حتی به  شتی و... هست را  صنعت در واقع های گو کنیم و این 

 نقش زیادی در ارزش افزوده دارد.

کنند. ترت به عنوان یك کاالی آب بر در کشررور ترت و سررویا را از کشررورهای خارج به عنوان ماده خام وارد می

خوب اسررت. ما در واقع ماده خام را وارد  کنیم و این یك کارمیلیون تن ترت وارد می 7اسررت و در سررال تقریبا 

 است. ای در صنعت کشور دارکنیم. لذا این صنعت ییور نقش ارزندهصادر میهای آن را کشور و فرآورده

سرانه  صرن  ست با م شت مرغ ا سفره مردم همین گو سی  سا شبختانه یکی از اقالم ا کیلوگرم از  2۸امروز خو

های لحاظ اینکه از نظر سررالمت گوشررت سررفید از گوشررت قرمز برتری متوسررط دنیا هم باالتر هسررتیم و هم به

 بیشتری دارد.

 تن( )واحد : هزار1396و  1356سال هاي  مقايسه ميزان توليد عسل در

 
 

رسرریدیم و دانش  هزار تن ۸4تولید  به 1396در سررال  بود وهزار تن  5تولید عسررل به میزان  1356در سررال 

سل  شی کاربرد دارد از ع شتی و آرای صوالتی که در حوزه بهدا صوو تولید ژل و همینین انوای مح زیادی در خ

 های دانش بنیان زیاد و اشت ال برای جوانان ما به وجود آمده است.گیرند و شرکتمی
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  1396 تا 1387آمار مصرف سرانه محصوالت دامي کشور در سال 

 عسل تخم مرغ گوشت طيور شير خام قرمزگوشت  سال

1387 13/10 04/96 83/21 80/9 526/0 

1388 90/10 11/98 99/21 01/10 605/0 

1389 61/12 81/95 90/22 98/9 573/0 

1390 70/11 77/97 40/24 66/9 650/0 

1391 36/11 54/102 21/25 42/11 894/0 

1392 99/10 28/102 16/25 12/11 927/0 

1393 79/10 45/105 48/25 99/10 935/0 

1394 43/11 35/109 10/26 70/10 960/0 

1395 47/11 24/111 11/25 24/11 00/1 

1396 11/12 85/114 01/27 98/10 07/1 

 ارقام: کیلوگرم در سال

 

ــا   ــا  میلیارد دالر  -1/8، 1392تراز تجاری بخش کشــاورزی در س و  میلیارد دالر بوده -1/3، 1395و در س

 1395% در سا   24 به 1392% در سا   19سهم صادرات زیر بخش دامپروری نسبت به بخش کشاورزی از 

ـــا   14و تراز تجاری زیر بخش دامپروری از  ـــا   580 به 1392میلیون دالر در س  1395میلیون دالر در س

 رسیده است.

 

 

  و برنامه ششم  1396تا  1392توليدات 
 

   گردد هزار تن رسیده و پیش بینی می 838به  1396بوده که در سا  هزار تن  755معاد   1392تولید گوشت در سا

 هزار تن برسد. 991( به 1400افق  در برنامه ششم )

   میلیون تن رســـیده و پیش بینی  2/10به  1396میلیون تن بوده که در ســـا   2/8معاد   1392تولید شـــیر در ســـا

 میلیون تن برسد. 5/12( به 1400برنامه ششم ) افق گردد در می

   ــا ــت مرد در س ــا   2معاد   1392تولید گوش ــیده و پیش بینی  2/2به  1396میلیون تن بوده که در س میلیون تن رس

 میلیون تن برسد. 6/2( به 1400گردد در برنامه ششم ) افق می

   گردد باشد  و پیش بینی میهزار تن می 940معاد   1396ر سا  هزار تن و د 893معاد   1392تولید تخم مرد در سا

 میلیون تن برسد. 1/1( به 1400افق  در برنامه ششم )

   گردد در برنامه باشــد و پیش بینی میتن می 850معاد   1396ن و در ســا  ت 889معاد   1392تولید پیله تر در ســا

 تن برسد. 1600( به 1400ششم ) افق 

   است.هزار تن رسیده  88به  1396هزار تن بوده که در سا   74معاد   1392تولید عسل در سا 



 

۸ 

 

 

 هاي شاخص معاونت امور توليدات دامياقدامات و فعاليت 

 اصالح ساختار ژنتیکی دامهای کشور -1

 1400هزار راج در سال  100به 1395هزار راج در سال  10ش جمعیت بز شیری خالص از حدودافزای 

  1400هزار راج در سال  100به  1395هزار راج در سال  3افزایش جمعیت گوسفند خالص از حدود 

  1400درصد در سال  10به  1395درصد در سال  5افزایش نسبت گاوهای اصیل غیرهلشتاین از  

  سال هزار راج در 12000به 95هزار راج در سال  3247دار نمودن انوای دام از عملیات هویتافزایش

1400  

  هزار  50به  1396هزار راج در سال  30افزایش تعداد گاومیش تحت پوشش عملیات اصالح ن ادی از

  1400راج در سال 

  هزار نفر در  25به  1395هزار نفر در سال  10افزایش تعداد شتر تحت پوشش عملیات اصالح ن ادی از

  1400سال 

 گوشت مرد و تخم مرد افزایش ضریب خوداتکایی  - 2

 الح فضای کسب و کار در صنعت ییور کشور ) زنجیره ( اص 

  پانزده درصررد و 1395تولید در سررال های دارای زنجیره یکرارچه تولید گوشررت مرغ در شرررکتسررهم

 چهل و پنج درصد 1400های دارای زنجیره یکرارچه تولید گوشت مرغ در سال عملکرد شرکت

  کاهش سن و وزن کشتار  –سامانه مدیریت ایالعات صنعت ییور 

 افزایش تولید گوشت حاصل از سایر ماکیان و مرغ بومی 

  های مولد داخلی در تامین جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی سهم گلهافزایش 

 برنامه ریزی جهت تولید ژله رویا  و گرده گل با هدف خروج از تک محصولی بودن زنبورداران کشور  -3

 1داری کشور توسعه صنعت نوغان - 4

 1400هزار جعبه در سال  50به  1396هزار جعبه در سال  34تولید و تامین تخم نوغان مورد نیاز کشور از 

هزار اصله  600و  1395هزار اصله در سال  330به  1392هزار اصله در سال  30تولید نهال توت اصالح شده از 

  1400در سال 

 خوراک دام و طیور  - 5

هزار  6آوری و فرآوری بقایا از صنایع غذایی در ت ذیه دام ) عمل بقایای محصوالت کشاورزی و استفاده بهینه از

  1400هزار تن در سال  2۸به  1396تن در سال 

 های نو ) بیو گاز و ... (.ها و استفاده از انرژیبهبود مدیریت پسماند و کود در دامداری - 6 

                                                           
 است. ابریشم تولید منظور به ابریشم کرم پروش دارینوغان - 1
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  کالم آخر  : 

دارد همواره مورد توجه بوده دام و ییور با توجه به نقشی که در تامین پروتئین حیوانی و امنیت غذایی جامعه 

برد به دلیل ورود بخش خصوصی به حوزه علوم دامی، این بخش در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر می است.

 گرفته است. و تحقیقات دانش بنیان خوبی در سطح کشور برروی ن ادهای دامی صورت

های اقتصاد مقاومتی بومی سازی تولیدات دامی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار در راستای سیاست

های معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کمی و کیفی محصوالت یکی از سیاستگرفته است و 

وری در بکارگیری منابع و عوامل تولید مانند سرمایه، بهرهبهبود . ر متناسب با بازارهای صادراتی باید باشددام و ییو

 ر واحد دامی به جای توسعه افقی ووری و بهبود راندمان به ازای هیه انسانی و توسعه عمودی با بهرهدام و سرما

قیق برنامه د د متناسب باتوسعه دامرروری در کشور نیز بای .استهای مهم ایش تعداد واحدهای دامی از سیاستافز

  آمایش سرزمین صورت گیرد.


