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 تعاليبسمه

 نکات برجسته*
 

  شودهای وزارت جهاد کشاورزی تدوین و اجرا میپرورش مرغ گوشتی در کشور در راستای اجرای سیاست برنامه ملی مدیریت. 

 است. گرم 1200-1800الشه  یوزن نیانگیبا م یروزگ 42تا  35با سن  یگوشت وریبرنامه پرورش ط یهدف اصل 

 کاهش درصد تلفات، ی، محوطه شکم یکاهش چربیی، غذا لیتبد بیمرتبط با بهبود ضر اثراتشامل: طرح  یاقتصاد یایمزا

جوجه گوشتی ( الین های تولید و امکان صادرات، امکان استفاده از محصول نهایی ) کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه

 آرین و ...

 دیلتو یسن کشتار برا یساز نهیتراکم پرورش در واحد سطح، به شیدر افزا توانیسن کشتار را م تیریمد یایمزا نیمهمتر 

 تراکم پرورش در واحد سطح دارد. شیدر افزا ییکننده که نقش بسزا

 و کروزهیجوجه  متیق دیشد نوسانات: عبارت اند از در کشور یپرورش مرغ گوشت تیریمد یمل  برنامه یموانع و مشکالت در اجرا 

 افت الشه و زانیکاهش م لیبه کشتار مرغ درشت به دل لیتما، مصرف مرغ درشت یبودن الگو غالبی، مصرف هایگوشت مرغ و نهاده

 و ... و بازار گوشت مرغ دیتول ندیدر فرآ یتخصص ریغ هایدستگاه ماتیتصم، شتریسود ب

 برنامه  یبر اجرا هیو نظارت عال تیریمد تیمسئول یقرار دارد که کار گروه مل یو استان یمل هایبرنامه بر عهده کارگروه یاجرا تیمسئول

 برنامه برعهده خواهد داشت. یرا در طول اجرا یاجرا و نظارت استان تیمسئول یو کارگروه استان

 ابدییتن کاهش م 300تا  هاکیوتیب یاستفاده از آنت زیمرغ سا دیبا تول. 

 

 

 اولویت و ضرورت موضوع *

ای برخوردار است. این صنعت به دلیل دار از اهمیت ویژهصنعت مرغداری به عنوان یکی از منابع تولید کننده مواد غذایی پروتئین 

ه دوم باالی این صنعت، رتببرتری گوشت مرغ از نظر پروتئین نسبت به گوشت سایر حیوانات، استقبال باال از آن و همچنین درآمد 

گذاری بعد از صنعت نفت به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت عوامل تولید در بازدهی این صنعت، را از نظر سرمایه

های اخیر به علت استقبال مردم از گوشت مرغ است. در سال ها ضروریهمچنین کمبود این منابع در کشور، توجه به مدیریت آن

 ده است.شصی به پرورش و تولید طیور گوشتی مبذول توجه خا

 مقدمه و طرح مسئله*

های مهم کشاورزی کشور است که از کشاورزی دهقانی و سنتی فاصله گرفته و توانسته صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش  

کشاورزی پیدا کند. ر تولید و اشتغال بخش ای دهای روز جهانی جایگاه ویژههای فراوان و به کارگیری فناوریاست با جذب سرمایه

های مدیریت نوین و مطابق با اصول اقتصادی و مدیریتی جهت تامین بیشترین بازده نیز به همین سبب، این صنعت نیازمند پیروی از روش

ثر شود. به نحوی که عوامل موهای اقتصادی تولید در نظر گرفته باشد. به منظور رشد و افزایش سوددهی در این صنعت الزم است جنبهمی

د و از این رهگذر افزایش سوددهی و به دنبال آن، احدهای مرغداری گوشتی شناسایی شوهای مورد استفاده ووری نهادهبر افزایش بهره

 گذاری در تولید مرغ گوشتی حاصل شود.افزایش سرمایه

بر افزایش ضریب تبدیل غذایی باعث افزایش احتمال ابتال به با افزایش سن و وزن مرغ از کیفیت گوشت مرغ کاسته شده و عالوه 

شود و این به مفهوم ضرر اقتصادی برای مرغداری و وابستگی بیشتر کشور به ها میبیماری و تلفات و مصرف بیشتر آنتی بیوتیک

شه مرغ با وزن باالتر، عالوه بر ای و کنجاله سویا خواهد بود. همچنین الگوی نادرست خرید الخصوص ذرت دانهه های دامی بنهاده

ده تا به لحاظ صادراتی نیز گوشت مرغ تولیدی مورد پسند بازارهای منطقه و جهان نباشد. شکاهش کیفیت محصوالت تولیدی سبب 

ت یفیتوان صادرات را انجام داد ممکن است این مهم به جهت کاهش کلذا در مقاطعی از زمان که تولید بیش از نیاز داخل بوده و می

 برنامه ملید و به دنبال آن افزایش تولید باعث برهم خوردگی روابط عرضه و تقاضا شود. بر این اساس شوگوشت مرغ محقق ن
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در همین . شودهای وزارت جهاد کشاورزی تدوین و اجرا میدر راستای اجرای سیاست 1مدیریت پرورش مرغ گوشتی در کشور

برنامه، موانع و مشکالت در اجرا و الزامات این و اقتصادی  یاهداف کلی برنامه، مزایای اجرای راستا و برای تحلیل بیشتر هدف اصلی و

برنامه و اعضای اصلی کارگروه ملی و استانی و شرح وظایف کارگروه برنامه ملی مدیریت پرورش مرغ  یمسئولیت اجراهمچنین و آن 

 .مورد بررسی قرار داده شداورزی های وزارت جهاد کشگوشتی در کشور در راستای اجرای سیاست

 * هدف اصلی و اهداف کلی برنامه 

 گرم است. 1200-1800روزگی با میانگین وزنی الشه  42تا  35هدف اصلی برنامه پرورش طیور گوشتی با سن 

 اهداف کلی شامل:

 
 *مزایای اجرای برنامه  

  کیفیت الشه مرغ ینهایتاً ارتقاکاهش چربی، کاهش ضایعات، افزایش میزان تردی و خوش خوراکی و 

  :کاهش ضریب تبدیل غذایی 

یابد و برای میزان یکسانی از رشد در سنین شود. از این رو نیازهای نگهداری جوجه افزایش میبا افزایش سن، وزن جوجه بیشتر می

زیولوژیک یکی از مهمترین مزایای فیباال به مقدار خوراک بیشتری نسبت به سنین پایین مورد نیاز است، بهبود ضریب تبدیل غذایی 

 کاهش سن پرورش است.

 های جوجه ریزی طی سال که افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی در سال ) حداقل کاهش طول دوره پرورش و افزایش دوره

 دوره در سال( اثرات مثبت زیر را به همراه خواهد داشت: 2تا  1میزان ه ب

 های ثابت انجام شده گذاریحداکثر شدن استفاده از سرمایه 

 هاها به کل هزینههای استهالک ساختمانکاهش درصد هزینه 

 ) کوتاه شدن دوره بازگشت سرمایه ) افزایش بازده اقتصادی 

 ها در سال های ثابت به کل هزینهکاهش نسبت هزینه 

 گذاری کاهش ریسک سرمایه 

                                                           
 دفتر معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی  - 1

سالمت مصرف کنندگانیافزایش کیفیت محصول تولیدی و ارتقا

وری در واحدهای مرغ گوشتی کمک به توسعه پایدار با افزایش بهره

های دامی کاهش وابستگی به نهاده

احیا و توسعه مرغ الین آرین و تامین جوجه یک روزهبرای بستر سازی 

های جوجه ریزی و کاهش کاهش هزینه تولید از طریق کاهش ضریب تبدیل و کاهش مصرف خوراک و افزایش دوره
ضایعات تولید؛

زا در کشور، کاهش مصرف واکسن و کاهشهای بیماریهای طیور و به حداقل رساندن چرخش ویروسکاهش وقوع بیماری
ها مصرف آنتی بیوتیک

المللی با تولید گوشت مرغ استاندارد ای و بیندسترسی به بازارهای منطقه

کاهش درصد واردات جوجه اجداد و افزایش ضریب خوداتکایی 

ایجاد امنیت شغلی و هماهنگی در نظام مدیریت تولید مزارع مرغ گوشتی 



 

4 

 

 ش جوجه کاهش یابد، احتمال ابتالی گله به انواع که هرچه دوره پرورطوریه ها، بکاهش ریسک ابتال به بیماری

لیک های متابوهایی از قبیل سندرم مرگ ناگهانی، آسیب و بیماریشود. احتمال بروز بیماریبیماری نیز کمتر می

ر کند و اثرات منفی بتر را بیشتر درگیر میهای سنگینها اتفاقاً جوجهدر سنین باال بیشتر است. این بیماری

 دیل غذایی و سود مرغدار دارد.ضریب تب

 ها کاهش مصرف آنتی بیوتیک 

 های تولید به ازای تولید یک کیلو وزن زنده کاهش مصرف سوخت و هزینه 

  کاهش تلفات پایان دوره پرورش 

  نزدیک شدن صنعت طیور کشور با استانداردهای جهانی و امکان افزایش صادرات گوشت مرغ 
 

 کشتار تولید کننده مزایای بهینه سازی سن * 
 

 

توان افزایش تراکم پرورش در واحد سطح، بهینه سازی سن کشتار برای تولید کننده مهمترین مزایای مدیریت سن کشتار را می

 که نقش بسزایی در افزایش تراکم پرورش در واحد سطح دارد. نام برد 

 

 

 مزایای اقتصادی طرح *

  اثرات مرتبط با بهبود ضریب

 تبدیل غذایی

های انجام شده در یک سویه تجاری مطرح در کشور کاهش سن پرورش بر اساس بررسی

 37روز به  42و از  8/1به  01/2روز موجب کاهش ضریب تبدیل غذایی از  42روز به  48از 

قابل کاهش است. بر این اساس در شرایط فعلی و در صورت اجرای  6/1روزگی این عدد تا 

 جویی قابل توجهیسن پرورش به میزان یاد شده سبب صرفه فراگیر برنامه مذکور، کاهش

 های خوراک خواهد شد.هادهنخوراک طیور در سال و در نهایت سبب کاهش وابستگی به 

 :کاهش چربی محوطه شکمی 

براساس تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در زمان استفاده از جیره 

درصد افزایش چربی محوطه شکمی مشاهده  11/0روزگی  49به  42از  متوازن با افزایش سن کشتار

عالوه ه تن ذرت خواهد شد. ب 33000روزگی سبب صرفه جویی  42گردید. کشتار در سن زیر 

تواند برای سالمت مصرف کننده نیز زیان ورده، میآچربی تولیدی عالوه بر کاهش ارزش غذایی فر

 آور باشد.

 :کاهش درصد تلفات 

شود و هر یک درصد درصد برآورد می 10تا  7میانگین فعلی تلفات در کشور بسته به شرایط بروز بیماری 

هزار تن وزن زنده ( افزایش تولید در سال را در بر دارد که  31هزار تن ) معادل  25کاهش تلفات حدود 

یارد تومان خواهد بود و از نظر میل 310تومان برای هر کیلو گرم مرغ زنده برابر با حدود  10000با احتساب 

 اقتصادی برای مرغدار و کشور بسیار مفید خواهد بود.

 کاهش قیمت تمام شده  

 های تولید و امکان کاهش هزینه

 صادرات
 

 جوجه  امکان استفاده از محصول نهایی(

 گوشتی ( الین آرین

برای جوجه اجداد با توجه به شرایط پرورش الین آرین و کاهش وابستگی به خارج کشور 

 گوشتی

 

 موانع و مشکالت در اجرای برنامه *
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 الزامات اجرای برنامه *
 

 
 دامنه کاربرد *

 

 باشد.صورت کامل و قطعه بندی شده ( در سطح کشور میه این برنامه برای مدیریت تولید و عرصه گوشت مرغ )ب
 

 

 مسئولیت اجرا * 
 

های ملی و استانی قرار دارد که کار گروه ملی مسئولیت مدیریت و نظارت عالیه بر اجرای برنامه و کارگروهمسئولیت اجرای برنامه بر عهده 

 اجرای برنامه برعهده خواهدکارگروه استانی مسئولیت اجرا و نظارت استانی را در طول 
 

 

 

 

 

 

 

نوسانات شدید قیمت 
جوجه یکروزه و گوشت 

های مصرفی مرغ و نهاده

غالب بودن الگوی مصرف 
مرغ درشت 

ت تمایل به کشتار مرغ درش
به دلیل کاهش میزان افت

الشه و سود بیشتر 

ر های غیتصمیمات دستگاه
د و تخصصی در فرآیند تولی
بازار گوشت مرغ 

پیش بینی تولید جوجه یک روزه مورد نیاز برای اجرای برنامه با اخذ مصوبه از ستاد تنظیم بازار 

کشتار و عرضه گوشت مرغ در مراکز عمده عرضه صرفاً در محدوده وزنی تعیین شده 

ی فرهنگ سازی عمومی با استفاده از امکانات رسانه ملی و سایر ابزارها و امکانات فضای مجازی در خصوص مزایای اقتصادی و بهداشت
مصرف گوشت مرغ پرورشی مرغ سایز 

–ا هکشتارگاه) های و ذینفعان مرتبط های آموزشی و ترویجی برای مرغداران، کارشناسان و کلیه بخشاطالع رسانی و برگزاری دوره

...(متصدیان مراکز عرضه 

... (واکسن و -سویا-ذرت)های تولید موقع و به میزان کافی نهادهه تامین و توزیع ب

های تشویقی ابالغ سیاست

های ذیربط برای اجرای برنامه سایر دستگاهدر صورت لزوم هماهنگی الزم با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، وزارت نفت و 
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 اعضای اصلی کارگروه ملی و استانی *

  : کارگروه ملی متشکل از 

 
 

  کارگروه استانی متشکل از: اعضای اصلی 

 
الجرا های اجرایی ذیربط الزم اجلسات کارگروه استانی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و مصوبات آن برای دستگاه

 خواهد بود.

 کالم آخر *
 

برنامه ملی مدیریت طیور گوشتی مزایای زیادی دارد و بیشتر مزایای آن از دو بعد اقتصادی و بهداشتی ) زیست محیطی، طیور و   

تن گوشت مرغ را  ونیلیم 2.4پرنده که  اردیلیم 1.2روز،  38روز به  42از  یمرغ گوشت یسن تیریبا مدانسانی( مورد تاکید است. 

تن گوشت  ونیلیم 2.4 نیا یکه برا یز واکسنود اردیلیم ۹و از  ابدییدرصد کاهش م 10.5آنها  یطیمخاطرات مح کنند،یم دیتول

مرغ در هفته  است و یترگوشت مرغ هم گوشت سالم تیفیاز نظر ک خواهد شد. ییجوز صرفهود اردیلیم کی شود،یمرغ استفاده م

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی 

ه انجمن صنفی تولید کنندگان جوج
یک روزه کشور 

های صنفی سراسری مرغ تشکل
گوشتی کشور 

های طیور انجمن صنفی کشتارگاه
کشور 

لید و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تو
بسته بندی مواد پروتئینی 

اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و 
ماهی 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک

کشاورزی، سازمان صدا و سیما و سایر
های مرتبط حسب مورد به دستگاه

.جلسه دعوت خواهند شد

معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری 

سازمان جهاد کشاورزی 
استان 

سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان 

اداره دامپزشکی استان 

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

استان

شرکت پشتیبانی امور دام
استان

ی های صنفنمایندگان تشکل
متناظر استانی

های اجرایی سایر دستگاه
مرتبط استانی حسب مورد 
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زیاد ه دور نیدر ا یویر یهایماریدارد و امکان ابتال به ب ازین یشتریب ژنیاکس زانیداشته، م یتربزرگ زیکه سا یی، از آنجا 6و  5

 .1است

 نگرش رییبرنامه وابسته به تغ کی یاثربخش ایدر تمام دن .ابدییتن کاهش م 300تا  هاکیوتیب یاستفاده از آنت زیمرغ سا دیبا تول

 ردثابت ک ایدبمصرف کننده  برایو  ابدییکاهش م دیتول نهیروش هز نیکه با ا میکننده ثابت کن دیبه تول میمردم است و اگر بتوان

و برای تغییر الگوی مصرف و ذائقه مردم و مصرف کننده باید تبلیغ زیادی انجام داد که صالح جامعه تر است، نوع مرغ سالم نیکه ا

ق از این طری تا نزدیک داشته باشندهای مختلف باید در این طرح همکاری و همراهی به تولید و مصرف با مرغ سایز است. دستگاه

  بود. دواریطرح ام نیا تیبه موفقن تواب
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