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پیش گفتار
کتاب حاضر کوششی برای ترسیم وقایع مهم صنعت طیور ایران و جهان در سال 1393 می  باشد. امسال ششمین سال چاپ چنین 

مجموعه ای است که در سال  های گذشته مورد استقبال دست  اندرکاران صنعت طیور واقع شده است.
بخشی از اطالعات این مجموعه توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه تولید شده و مابقی از سایر منابع نظیر معاونت امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت پشتیبانی امور دام، مؤسسه ITP، انجمن ها و اتحادیه های تولیدکنندگان و 
صنعتگران تهیه گردیده است. از مجموع این اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها، پیش  بینی  هایی استخراج و ارائه شده است که کمک های 
فراوانی به تصمیم گیری تولیدکنندگان و دستگاه  های مرتبط با متولی صنعت می کند. الزم به ذکر است که این انجمن در طول سال 

متناوباً اطالعات و اخبار صنعت را در اختیار دست اندرکاران و متولیان قرار داده است.  
سال 1393 سال مناسبی برای تولیدکنندگان محصوالت صنعت طیور نبوده است. البته در ابتدای سال پیش  بینی انجمن این بود 
که سال 1393 سال ناخوشی خواهد بود. لذا آنچه در سال 1393 رخ داد، مایه تعجب نبود. صنعت طیور در فروش مرغ زنده، تخم مرغ و 
جوجه یکروزه، حدود 16.400 میلیارد ریال زیان تحمل نمود و از این رو برخی از تولیدکنندگان ورشکسته شده و برخی دیگر به شرایط 
ُعسرو حرج افتادند. کاهش قدرت خرید اقشار کم  درآمد، مشکالت مربوط به مازاد تولید و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مسبب 

اصلی این وقایع بوده است.
در سال گذشته خوشبختانه کشورمان از نظر بیماری های واگیر، با مشکالت عمده ای روبرو نشد. بعالوه، روند قیمت نهاده  ها نیز 
سیر کاهشی داشت. در سال پیش رو نیز )1394( مشکل عمده  ای از نظر تهیه نهاده  ها وجود نخواهد داشت، منتهی اگر نرخ ارز یکسان 

شود و واردات با این نرخ انجام شود، افزایش قیمت نهاده  ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از نظر تولید با توجه به اینکه مشکالتی در جوجه  ریزی گله  های اجداد پیش آمد،  هم به علت تحریم  ها و هم به علت آنفوالنزای 
مشاهده شده در کشور مبدأ، در پاییز سال 2014 گله  های اجداد به اندازه کافی وارد کشور نشد و در نتیجه، گله  های اجداد داخلی در 
سال 1394 در سه ماهه تابستان به اندازه کافی جوجه مادر تولید نخواهند کرد؛ گرچه تعدادی گله اجداد تولک رفته خواهیم داشت که 
جوجه های مادر تولکی تولید خواهند کرد. مسلماً این جوجه  ها کیفیت جوجه  های تولیدی مرحله اول تولید را نخواهند داشت. البته 

برای جبران کمبود تولید، واردات گله  های مادر هم پیش  بینی شده است.
در سال 1393 قدم هائی در جهت صادرات  برداشته شد و در مجموع بیش از 100 هزار تن مرغ و تخم  مرغ از کشور صادر شد. 
تالش  هایی هم برای قانع کردن مسئوالن و دست  اندرکاران برای برقراری مشوق  های صادراتی صورت گرفت، ولی متأسفانه بی نتیجه 
بود. نهایتاً عمده مشکل صنعت طیور ایران به ساختار کوچک و خرده مالکی آن برمی گردد و عدم وجود بنگاه های بزرگ که بتوانند 

ریسک  های متعدد وارد به صنعت را کنترل کنند بزرگترین معضل کشور در این صنعت است.
سال 1394 هم که حدود سه ماه از آن گذشته است به نظر نمی  رسد برای تولیدکنندگان مرغ و تخم  مرغ سال مناسبی باشد. از 

همین ابتدای سال قیمت تخم  مرغ شدیداً افت کرده و قیمت مرغ زنده هم زیر قیمت تمام شده تولید فروش رفته است.
نهایتاً، از کلیه کسانی که مجموعه حاضر را مطالعه می  کنند، تقاضا داریم در صورتی که اشکال و مغایرتی در آمارهای ارائه شده 

مشاهده می نمایند، به این انجمن تذکر داده تا برای سال  های آینده رفع گردد.

به نام خدا

دکتر حسن مهربانی یگانه
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه
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تحلیل عملکردی 
اقتصاد ایران در 
سال 1393
دکتر حسن مهربانی یگانه

دکتر حسن مهربانی یگانه

برای سالی که گذشت تجزیه و تحلیل های متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه شده است. ابتدا، خالصه گزارشی را که بنیاد هریتج 
)Heritage Foundation( به عنوان شاخص آزادی اقتصادی سال 2015 از 178 کشور جهان منجمله ایران منتشر کرده برای 

درک بیشتر موقعیت اقتصادی کشور و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان خواهیم آورد.
شاخص آزادی اقتصادی بر مبنای 10 مؤلفه محاسبه می شود. این مؤلفه ها در چهار گروه طبقه بندی شده اند که عبارتند از:

- حاکمیت قانون )به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و میزان عاری بودن از فساد(
- اندازه دولت )آزادی  های مالی و حجم هزینه  های دولت(

- کارایی قواعد و مقررات )آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار و آزادی  های پولی(
- باز بودن بازار )آزادی تجارت، سرمایه  گذاری و مالی(

با در نظر گرفتن شاخص  های فوق و اندازه گیری آنها، بنیاد مذکور کشورهای مختلف را رتبه  بندی کرده است. میانگین آزادی 
اقتصادی این 178 کشور 60/4 شده که قدری نسبت به سال ماقبل بهبود داشته است. ایران با شاخص آزادی اقتصادی 41/8 رتبه 
171 را در میان 178 کشور کسب کرده است. نشان داده شده کشورهایی که به آزادی های اقتصادی بها داده  اند، از رشد اقتصادی 

بهتر، اشتغال باالتر، درآمد بیشتر، خدمات بهداشتی مطلوب  تر و محیط پاک  تری برخوردار شده  اند.
متأسفانه چهره  ای که از اقتصاد ایران برای جهانیان ترسیم شده، چهره  ای ملکوک بوده و به هیچ وجه جای افتخار ندارد. دولت های 
نهم و دهم که مسبب اصلی این نابسامانی  ها هستند، امید است بتوانند در محضر خداوند و ملت ایران پاسخگو باشند و دولت کنونی 

هم بتواند بر مبنای اصول اقتصادی و علمی پذیرفته شده کشتی اقتصاد ایران را به ساحل نجات نزدیک کند.
اقتصاد ایران از منظر جهانی تحت تأثیر عواملی همچون امنیت بین  الملل، نفت و رقابت  های جهانی قابل تحلیل است. گر چه در 
سال 1393 اخبار حاکی از عالقه سرمایه  گذاران و دولت  های خارجی برای سرمایه  گذاری بود، ولی متأسفانه تحریم  ها کماکان مانع 
جدی حضور مستقیم سرمایه  های خارجی در تحوالت اقتصادی ایران است. در این ارتباط، اهتمام جدی دولت بر مذاکرات ایران و 
دولت  های 1+5 قرار داشت برای اینکه کشور بتواند از زیر بار تحریم های ناجوانمردانه بیرون آمده و نشو و نما کند. خوشبختانه تفاهم 
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منعقده موجبات رفع تحریم  ها را فراهم کرده و انشاء ا... به زودی به شکل کارایی به اقتصاد جهانی خواهیم پیوست.

  فساد اداری و اقتصادی:
از موضوعات مهمی که در سال 1393 در اخبار رسانه های عمومی مطرح شد پرده  برداری از فساد های چند هزار میلیاردی بود. 
شاخص فساد اداری و اقتصادی هم که توسط سازمان شفافیت بین  المللی انتشار یافت، سقوط ایران از رتبه 78 در سال 1382 به رتبه 
136 در سال 1393 در میان 175 کشور جهان بود که البته قدری نسبت به سال 1392 بهتر شده است. امتیاز سالمت اقتصادی ایران 

در سال 2014 رقم 27 از 100 می  باشد که این امتیاز زیبنده کشورمان نیست.

   نفت:
صنعت نفت با وابستگی جدی  که به تکنولوژی  های پیچیده، تقاضا در بیرون از مرزها و سرمایه گذاری  های کالن برای اکتشاف 
و استخراج دارد، اقتصاد و امنیت کشور و تا اندازه  ای ثبات سیاسی را همواره در چهل سال گذشته تحت تأثیر قرار داده است. لذا، 
وابستگی اقتصاد ایران به نفت بر کسی پوشیده نیست. ظرف سال 1393 قیمت نفت از حدود 100 دالر در هر بشکه به حدود 50 دالر 
رسید که تأثیر بسزایی بر درآمدهای دولت داشت. گفته شده که درآمد های نفتی سال 94 حدود 30 میلیارد دالر خواهد شد که یک 

چهارم سال 1390 خواهد بود.
ارتقای توسعه صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی مهندسی که در توان نیروهای جوان، تحصیل کرده و کارآمد کشور است، 

می  تواند حداقل در میان مدت جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی باشد.

  تغییرات نرخ ارز:
ارز به دلیل نقد شوندگی آسان، یکی از بازارهای جّذاب برای سرمایه گذاری می  باشد. تغییرات نرخ مهم  ترین پول جهان، یعنی دالر، 
از 70 ریال در بدو انقالب به حدود 35.000 ریال در اواخر سال 1393 نرخ رشدی معادل 19 درصد را در 36 سال گذشته طی کرده است. 
نرخ دالر در حدود دو سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد تغییر قابل توجهی نداشته، ثبات چشمگیری بر نرخ حاکم بوده و 
تقاضای سفته  بازی هم کاهش پیدا کرده است. به طور خالصه، تغییر دولت، مذاکرات برای رفع تحریم  ها، کاهش نرخ تورم به حدود 
15 درصد در پایان سال 1393 و ورود دالرهای مسدود شده در بانک  های خارج، از زمره مهمترین عواملی بوده  اند که بر ثبات نرخ 

ارز اثر جدی داشته  اند.
عوامل مؤثر بر بازار ارز در سال 1394 عبارتند از:  توافق جامع هسته  ای، بهای نفت، احتمال آزادسازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز 
مرجع به 2.850 تومان )7 درصد افزایش نسبت به سال 1393(. در صورت یک توافق جامع و عدم کاهش قیمت نفت، احتمال کاهش 
جزیی نرخ ارز وجود دارد. در مجموع پیش  بینی می  شود با توجه به جهت گیری  های اقتصادی دولت، بازار ارز در سال 1394 هم از 

ثبات کافی برخوردار باشد.

  بازار بورس و سرمایه:
تحوالت بازارهای بورس تقریباً به طور مستقیم نشان دهنده اوضاع اقتصاد کشورها می  باشد. بازار بورس در ایران در سال 1393 با 
سقوط شاخصی حدود 20 درصد مواجه شد. این رشد منفی نشان  می  دهد که بازار سرمایه به هیچ وجه موجبات جلب توجه سرمایه گذاران 
و سهامداران را فراهم نکرده و زیان نسبتاً فاحشی را در بعضی صنایع روی دست سهامداران خرد گذاشته است. صنایع معدنی با اعالم 

بهره مالکانه ی حدوِد 25 درصد از طرف مجلس با کاهش معدلی حدود 30 درصد مواجه شدند.



تحلیل عملکردی 8

صنایع پتروشیمی با کاهش قیمت نفت و اثرات ناشی از تعیین قیمت خوراک مواجه بودند که تأثیر این عوامل موجب کاهش قیمت 
سهام این شرکت  ها شد. صنایع وابسته به حمل و نقل، الستیک و پالستیک و لیزینگ، خوشبختانه بازدهی مثبت داشتند، منتهی 
وزن این صنایع در بورس چندان چشمگیر نیست. نتیجه مثبت حاصل از مذاکرات می  تواند اثر بسیار خوبی بر بازار بورس داشته باشد.

  تورم و رکود:
در پایان سال 1393 تورم به حدود 15 درصد رسید. این کاهش نسبت به تورم حدود 35 درصد دو سال پیش بسیار چشمگیر بود 
و مسئوالن و دست  اندرکاران اقتصادی و بانکی به آن بالیدند و البته تالش دارند که آن را به زیر 10 درصد برسانند که کاری بس 
سخت خواهد بود. ذهنیت عموم مردم تورم حدود 15 درصد را پذیرفته و به صورت سد نفوذ ناپذیری در مقابل تصمیمات مسئوالن 
عمل می کند. تورم باال موجب شده که سیستم قیمت  ها کارایی الزم را برای تخصیص منابع نداشته باشد و برای تولید کشور به 

صورت تخریبی عمل کند.
در مورد رکود هم باید گفت که مدیریت اقتصادی و تحمیل تحریم  ها در دولت  های نهم و دهم، تخریب سازمان مدیریت، 
اجرای هدفمندی یارانه  ها و اجرای طرح مشاغل و بنگاه  های زود بازده بستر چنین رکود کم  نظیری را فراهم آورد. هنر دولت یازدهم 
و دولت های آتی هم باید در جهت گیری  های پولی و بانکی به سمت خروج از رکود بدون افزایش تورم باشد. خوشبختانه در دولت 
یازدهم با انضباط پولی بیشتر و بهتری مواجه هستیم که انشاءا... ادامه داشته باشد، علی الخصوص پس از رفع تحریم  ها. تصمیماتی در 
جهت یکسان  سازی نرخ ارز و مدیریت آن توسط بازار عرضه و تقاضا و میزان کسری بودجه که با مدیریت هزینه  های دولت و رشد 

درآمدهای مالیاتی ارتباط خواهد داشت، می  تواند به کاهش تورم کمک جدی نماید.

  تفاهم لوزان:
سال 1393 مذاکرات متعددی برای رسیدن به قرارداد هسته  ای برگزار شد و نهایتاً تفاهم و بیانیه لوزان در اوایل سال 1394 اعالم 
شد و موجبات شادی مردم را فراهم نمود. مردم به لحاظ مشکالت اقتصادی به رفع تحریم  ها و ایجاد گشایش  های جدی در اقتصاد 
ایران بسیار امید دارند. شاید در این امر که سهولت تجارت و احتمااًل ایجاد درآمدهای بیشتر پیامد این تفاهم و انشاء ا... معاهده تیر ماه 
خواهد شد، کمتر شکی باشد. دولت هم صحبت از نوشتن بودجه سایه برای دوران بعد از رفع تحریم را دارد. امیدواریم همان رفتاری 
که در دولت  های نهم و دهم با وجود درآمدهای نفتی کالن شد، در این دولت رخ ندهد؛ یعنی واردات بیشتر کاالهای مصرفی و بعضًا 

سرمایه ای بدون برنامه، زیرا که این خرده رمقی که در تولیدکنندگان داخلی باقی مانده هم سرکوب خواهد شد.
امیدواریم  که در  سال 1394 عقالنیت بیشتری بر اقتصاد ایران حاکم شود و سیاستمداران و قانون  گذاران در جهت و به شکلی 
حرکت کنند که شاهد شکوفایی تولید داخلی، افزایش بهره  وری، قدرت بیشتر در صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری  های زیربنایی 

باشیم؛ گرچه رفتارها و تصمیمات مبتنی بر عقالنیت در بسیاری مواقع با عوام  پسندی مغایرت جدی دارد!
این تفاهم  نامه و سپس قرارداد متعاقب آن از میزان عدم قطعیت و نا اطمینانی در مورد متغیرهای مؤثر در اقتصاد ایران خواهد کاست 
و سرعت بیشتری به تصمیماتی از قبیل تک نرخی شدن ارز، کاهش سود بانکی و متناسب شدن آن با نرخ تورم، سرمایه گذاری هایی 

در جهت اصالح تولید و ... خواهد داد.
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دکتر حسن مهربانی یگانه

دکتر حسن مهربانی یگانه

  چکیده:
سال 1393 سالی پر از معضالت اقتصادی برای فعاالن صنعت طیور بود. گر چه در این سال مصرف کنندگان مرغ، تخم  مرغ 
و جوجه کاالهای ارزانی را خریداری کردند و دولت هم با اعالم نرخ رو به کاهش تورم به خود بالید، ولی تولیدکنندگان صنعت 
طیور زیان هنگفتی را پرداخت کردند. چرخ  های اقتصادی کندتر چرخیدند و کاهش قدرت خرید مردم تولیدات صنعت را زمین گیر 

کرد. لجام گسیختگی و بی  برنامه گی جوجه ریزی هم در بخش های گوشتی و تخم گذار، تولیدکنندگان را دچار سردرگمی کرد.

  بازار:
تولیدکنندگان مرغ و تخم  مرغ و جوجه یکروزه گوشتی در سال 1393 در مجموع زیان سنگینی را تحمل نمودند. اقتصاد 
ایران با رکود مواجه بود و مردم هم قدرت خریدشان نه تنها افزایش نیافته بود بلکه به دلیل فشارهای اقتصادی سال  های قبل، 
کاسته شده بود. این به معنی کاهش فشار از سمت تقاضاست. محصوالت تولیدکنندگان به خوبی جذب نمی  شد و از آنجا که 

این محصوالت زنده، فساد پذیر و خاصیت انبار شدن را ندارند، لذا هر چه که بازار دیکته کند تولیدکنندگان باید اطاعت کنند. 

  مرغ زنده:
مرغ زنده به طور متوسط هر کیلوگرم 44.931 ریال فروش رفت که در مجموع در هر کیلوگرم حدود 3.000 ریال زیان 
داشت. تولیدکنندگانی که از شهریور تا دی ماه تولید داشتند، با نرخ فروش حدود 41.000 ریال تقریباً کیلویی بیش از 7.000 ریال 
زیان دیدند. در مجموع با تولید حدود 2/7 میلیون تن مرغ زنده، زیان کل تولیدکنندگان مرغ گوشتی بالغ بر 8.000 میلیارد ریال 
می شود. قیمت مرغ زنده نوسانی حدود 10 درصد را برجای گذاشت که شبیه سال  های گذشته بود. قیمت مرغ زنده در سال 1393 

نسبت به سال 1392 حدود 3/6 درصد افزایش داشته است.
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  جوجه گوشتی:
پیش  بینی می  شود در سال 1393 بیش از 1/2 میلیارد قطعه جوجه گوشتی تولید شده باشد. تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی 
با متوسط فروشی حدود 10.422 ریال برای هر قطعه جوجه در سال 1393 در مجموع حدود 2.000 میلیارد ریال زیان متحمل شدند. 
تولیدکنندگانی که در فاصله مرداد تا آذر ماه تولید داشتند )5 ماه( با فروش هر قطعه حدود 7.000 ریال، زیان فاحشی داشتند. نوسان 
قیمت جوجه هم بیش از 35 درصد بود که حاکی از بازاری بسیار متالطم در سال 93 است. نوسان بسیار زیاد قیمت جوجه طی سال های 

مختلف و کمترین رشد قیمت )زیر نرخ تورم(، تولیدکنندگان این کاال را با مشکالت جدی مواجه کرده است.
در مجموع قیمت جوجه گوشتی با کاهش متوسط 1.200 ریال نسبت به سال 1392 حدود 10 درصد هم ارزان  تر از سال 1392 

فروخته شده است.

  تخم  مرغ:
تولیدکنندگان تخم  مرغ هم، محصول خود را با نوسانی حدود 12 درصد و به رقمی حدود کیلویی 32.400 ریال فروختند که این 
قیمت حدود 2/2 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته و این تولیدکنندگان حداقل کیلویی حدود 7.000 ریال ضرر کردند که با بیش 

از 900 هزار تن تولید، حدود 6.300 میلیارد ریال زیان داشتند.

  زیان کل:
جمعاً زیان سه قلم کاالی تولید شده در صنعت طیور بالغ بر حدود 16.400 میلیارد ریال شد. این به معنای ورشکستگی برای عده ای، 
خروج از صنعت برای عده  ای دیگر و پشت کردن به این صنعت برای صاحبان سرمایه  های کالن است و اما دولت اقدام چندانی برای 
جلوگیری از این زیان انجام نداد. تذکرات مکرری که به مسئوالن دولتی و دست اندرکاران داده شد برای اینکه مشوقی برای صادرات 

محصوالت قائل شوند، هیچ افاقه  ای نکرد. آنها هم که صادر کردند در مجموع یارانه  ای را به مصرف  کنندگان آنسوی آب  ها دادند.
شرکت پشتیبانی امور دام هم با خرید مرغ منجمد و فروش آن در تاریخ  های قریب االنقضاء حدود 4.000 میلیارد ریال زیان روی 

دست دولت گذاشت.

   نهاده  ها:
متوسط قیمت ذرت در سال 93 حدود 9.011 ریال بود که نسبت به سال 1392 حدود یک درصد افزایش قیمت داشت ولی کنجاله 

سویا با قیمت متوسط 17.035ریال نسبت به سال 1392 حدود 5 درصد افزایش قیمت داشته است.
در مجموع سال 93 با در اختیار گذاردن ارز کافی و قیمت  های کم تالطم بازار جهانی نهاده ها که تقریباً حدود 70-65 درصد 
قیمت تمام شده محصوالت صنعت طیور را تشکیل می  دهند، نوسان چندانی نداشتند. نوسان قیمت سویا کمتر از 6 درصد و نوسان 

قیمت ذرت کمتر از 10 درصد بود.

  تولید:

در سال 1393 مجموعًا تعداد 11.163.710 قطعه جوجه مادر از نژادهای مختلف در مزارع مرغ مادر گوشتی جوجه ریزی 
شد. ترکیب نژادی این جوجه ریزی عبارت بود از 90 درصد جوجه راس، 6 درصد جوجه کاب، 3 درصد آربورایکرز و 1 درصد 

جوجه هوبارد.

تحلیل عملکردی 
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براساس پیش  بینی تولید تعداد 1.228.357.536 میلیون قطعه جوجه گوشتی تولید شده که 87 درصد آن راس،  9 درصد کاب، 
2/5 درصد آربورایکرز و 1/5 درصد هوبارد بوده است.

در سال 1393 بیش از 532 هزار قطعه جوجه مادر تخمگذار جوجه  ریزی شد و بیش از 42 میلیون جوجه تخمگذار تجارتی روانه 
مزارع تولید تخم مرغ گردید. ترکیب حدودی نژادهای تخمگذار تجارتی عبارت از، 42 درصد هایالین، 32 درصد LSL، 10 درصد 

بوَونز، 8 درصد H&N و 8 درصد شیِور بوده است.

   مصرف سرانه:
اگر متوسط وزن هر جوجه تولیدی را در انتهای پرورش 2/5 کیلوگرم فرض کنیم و تلفات دوران پرورش را 10 درصد در نظر 
بگیریم، بیش از 2/7 میلیون تن مرغ زنده در سال 93 تولید شده که با احتساب حدود 25 درصد افت کشتارگاهی حدود دو میلیون و 
هفتاد هزار تن مرغ آماده طبخ به دست آمده است. در صورتی که میزان صادرات سال 93، حدود 43 هزار تن در نظر گرفته شود و 
ذخیره پایانی شرکت پشتیبانی امور دام هم 96 هزار تن باشد، نهایتاً برای جمعیت 78 میلیونی کشور در پایان سال 1393 می  توان 

مصرف سرانه حدود 24/8 کیلوگرم را در نظر گرفت.

  توصیـه:
به اعضاء:

سقوط قیمت نفت، رکود اقتصادی حاکم، شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید مردم، موجبات کاهش مصرف محصوالت   
طیور را  فراهم نموده و تالطمات بسیار ناگواری را در صنعت رقم زده است. متأسفانه پیش  بینی می شود که این وضعیت کماکان در 
سال 1394 ادامه داشته باشد. این انجمن اکیداً توصیه می نماید که اعضای محترم دست به توسعه فیزیکی نزنند، اصالحات الزم جهت 
بهینه نمودن مزارع را صورت داده و نسبت به مدیریت بدهی  هایشان توجه بیشتری نمایند. در این شرایط که صنعت دچار بحران بوده 

و با فروش در زیان و نسیه روبروست؛ مدیریت نقدینگی، توجه به باز پرداخت یا استمهال وام  های دریافتی اهمیت ویژه  ای دارد.

به مسئوالن و دست اندرکاران:
1- برای توسعه کّمی صنعت ممنوعیت قائل شوند.

2- از تشکیل مجموعه های تولیدی یکپارچه حمایت جّدی و عملیاتی  به عمل آید.
3- بستر الزم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی فراهم گردد.
4- حمایت از تشکیل یک تشکل واحد به عنوان نماینده کل صنعت طیور.

5- در برنامه ششم که در شرف تدوین است، برای صادرات محصوالت صنعت طیور مشوق های الزم در نظر گرفته شود.
   



در سال های اخیر صادرات غیرنفتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و کشورهای مختلف با توجه به توان و امکانات تولیدی خود 
در عرصه های مختلف، صادرات را در جهت تنظیم تولید داخلی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش بهره وری و حضور در بازارهای بین المللی 

و همچنین کسب درآمدهای ارزی مورد توجه فراوان قرار داده اند.
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت طیور به خصوص در پنجاه سال اخیر و با بکارگیری روش های نوین اصالح نژاد، بعضی از 
کشورهای دنیا با بهره گیری از امکانات طبیعی و بکارگیری آخرین اصول علمی چه از نظر فنی و ساختاری و چه اقتصادی توانسته اند 

فاصله خود را از رقبا بیشتر کنند.
صادرات فرآورده های طیور نظیر گوشت مرغ، تخم مرغ خوراکی، نطفه دار و جوجه یکروزه در کشورهای عمده صادر کننده با یک 
برنامه ریزی مستمر و توسط شرکت های بزرگ و توانمند و براساس یک قانون و مقررات ثابت و برای حفظ سهم بازار خود با روش های 

مختلف صورت می گیرد.
معمواًل در کشورهای صادرکننده محصوالت طیور، یک تشکل واحد که از جمیع جهات مرتفع کننده مشکالت صادرات و 
تسهیل کننده آن است از طرف تولید کنندگان عهده دار امر صادرات می باشد. در کشور آمریکا که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان 
فرآورده های طیور در دنیا محسوب می شود، تشکلی به نام انجمن صادرات مرغ و تخم مرغUSAPEEC(1(  سازماندهی شده است. 
این سازمان کاماًل غیردولتی است و کلیه تولیدکنندگان که به نحوی درگیر صادرات هستند بایستی عضو این تشکیالت باشند. سازمان 
فوق دارای 14 دفتر فعال در سراسر جهان است. وظیفه اصلی این سازمان فراهم آوردن اطالعات دقیق و به روز از کلیه زوایای صنعت 
مرغداری برای اعضای خود می باشد. صادرکنندگان نیز با توجه به اطالعات فراهم آمده و حمایت های دولتی به بهترین نحو کاالی 

خود را به سراسر دنیا ارسال می کنند و حدود 7 میلیارد دالر درآمد برای صنعت طیور آمریکا  درآمد ارزی دارند.
در کشور برزیل نیز که بزرگ ترین صادر کننده گوشت مرغ در جهان است، تنها یک انجمن به نامUBABEF  2 وجود دارد که 
نماینده تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوشت مرغ در کل برزیل می باشد و هدف اصلی  آن گسترش بازار جهانی تولیدکنندگان برزیلی 
با بهره گیری از آخرین اطالعات و آمار این بازار در کشورهای هدف و در اختیار گذاردن این اطالعات ذی قیمت به فعاالن بخش است. 

1. USA Poultry and Egg Export Council

2.Union Brazilian Poultry Association and Brazilian Chicken Producers and Exporter 
Associationn

صادرات

مهندس غالمعلی فارغی

2. Union Brazilian Poultry Association and Brazilian Chicken Producers and Exporter Association
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البته درآمد برزیل کمی هم بیش از درآمد آمریکا از صادرات محصوالت طیور است.
در ترکیه نیز تنها یک تشکل رابط بین دولت و تولیدکنندگان بوده و تسهیل کننده صادرات گوشت مرغ، تخم مرغ و سایر محصوالت 
به خارج از کشور می باشد. واضح است که گردآوری این اطالعات و انجام کارهای پژوهشی و آموزشی برای هر یک از تولیدکنندگان 
به صورت فردی به دلیل پرهزینه بودن امکان پذیر نیست و به همین منظور فعاالن صنعت با همکاری یکدیگر دست به تشکیل چنین 

تشکلی زده و با حل مشکالت داخلی راه را برای بازارهای صادراتی هموار می  نمایند.
متأسفانه در ایران علیرغم رشد کمی و کیفی محصوالت طیور و لزوم برقراری صادرات جهت کنترل تولید داخلی و  حضور در 

بازارهای بین المللی، هنوز چنین تشکل یا سازمان واحدی به وجود نیامده است.
بدون تردید در مقاطع و مراجع مختلف تکرار این جمله که »راه رهایی از معضالت صنعت طیور فقط صادرات است« راه به جایی 
نخواهد برد. بایستی به طور جدی کمر همت بست و اقدام به ایجاد چنین تشکل واحد و وضع مقررات ثابت و پایدار، تسهیل کننده و 
تشویق کننده نمود، اما وظیفه دولت فقط و فقط بدون هیچگونه دخالتی حمایت از این شبکه های صادراتی، تخصیص تشویق صادراتی 
برای حفظ توان تولید داخلی و کمک به استمرار صادرات و تسهیل امور و رفع موانع می باشد و مادامی که این مهم عملی نشود داشتن 
صادرات مستمر و هدفمند امری رویایی و دست نیافتنی خواهد بود. بدون تحقق صادرات حداقل 30 درصد از ظرفیت های ایجاد شده 

صنعت با ضرر و زیان هنگفتی مواجه خواهد شد.

 مؤلفه های مؤثر بر صادرات
  روابط سیاسی و اقتصادی بین کشور صادر کننده و وارد کننده.

  میزان فعالیت دفاتر یا وابسته های اقتصادی مأمور در سفارتخانه ها.
  شناخت از مشخصات کاالی مورد نیاز واردکننده:

)وزن مرغ، نوع بسته بندی، قطعه بندی یا مرغ کامل، شرایط بهداشتی و ...(
  قدرت خرید مصرف کنندگان کشور واردکننده.

  رقبای فعال داخلی و خارجی در کشور واردکننده.
  میزان تعرفه های وضع شده بر واردات مرغ و تخم مرغ در کشور واردکننده.

  میزان و نوع مشوق هایی که کشور تولیدکننده برای صادرکنندگان قائل است، نظیر:
- پرداخت یارانه صادراتی

- معافیت های مالیاتی
- وام های کم بهره به صادرکنندگان

...
  تسهیل قوانین و ثبات مقررات حاکم بر صادرات محصوالت.

  آشنایی کامل به قوانین و مقررات واردات از کشور مقصد.
  بازارسازی مناسب در  کشور مقصد.

 مؤلفه های خاص مؤثر بر صادرات
   قیمت

  محصوالت خاص برای مشتریان ویژه
  سازمان ثبت قوانین و مقررات  صادراتی در کشور مبدأ
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  قیمت ارزی نهاده ها و محصوالت
جدول )الف( نشان دهنده تغییرات نرخ ارز رسمی و ارز آزاد در بین سال های 1393-1380 می باشد. بانک مرکزی در این دوران 
برای واردکنندگان ذرت و سویا ارز به نرخ رسمی تخصیص داده است. برای تولیدکنندگان صنعت طیور هم که ذرت و سویا مصرف 
کرده و مرغ و تخم مرغ و جوجه یکروزه عرضه نموده اند، قیمت فروش محصوالتشان نشان داده شده است. برای فروش محصوالت 
که مقایسه ای جهت ارزش رقابتی کاالها باشد، با نرخ دالر آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده، تخم مرغ خوراکی و جوجه یکروزه محاسبه 

شده است. برای واردات ذرت و سویا، 15 درصد هزینه های مختلف و سود بازرگانی لحاظ شده است.
تغییرات قیمت ذرت و سویا در سال های مختلف نشان می دهد که مرغداران کشورمان برخالف تصور دولتمردان در مقایسه با 
تولیدکنندگان کشورهایی که امکان صادرات مرغ را دارند، نهاده ها را بسیار گران ترخریده اند. در سال 1393 که قیمت های جهانی 
نهاده ها نسبتاً متعادل بوده است، مرغداران ایرانی ذرت را هر تن 300 دالر و کنجاله سویا را هر تن 560 دالر در مبادی ورودی 
کشور خریداری کرده اند )جدول الف(.   این قیمت ها بسیار گران تر از قیمت هایی است که مثاًل مرغداران آمریکا، برزیل، اکراین و 
آفریقای جنوبی خریداری کرده اند. با توجه به اینکه تقریباً دو سوم قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ و حدوداً پنجاه درصد قیمت تمام شده 
جوجه گوشتی را نهاده ها تشکیل می دهند، قیمت تمام شده  این محصوالت برای تولیدکننده ایرانی به دالیل فوق به مراتب باالتر از 
دیگر کشورهای صادر کننده بوده است. با این حال، نهایتاً مرغ آماده طبخی که در کشور تولید و به دست مصرف کننده رسیده است،  
نزدیک به قیمت های صادراتی آن کشورها است؛  لیکن بایستی توجه داشت که قیمت های جاری برای تولیدکنندگان داخلی با فروش 
به نرخ کنونی ارز آزاد نه تنها منفعتی ندارد بلکه زیان هم دارد. مادامی که اختالف تورم داخل و خارج، قیمت ارز را تصحیح نکند، امکان 
صادرات بسیار ناچیز خواهد بود، زیرا تولیدکننده ایرانی باید همواره بهای این اختالف را بپردازد. البته، بهره وری و تغییر ساختار در صنعت 
طیور ایران هم برای اینکه بتواند از نظر قیمت تمام شده با محصوالت خارجی رقابت کند، باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

امروزه در ایران تولیدکنندگان داخلی هزینه های تحریم، نرخ تورم، تأمین سودهای بانکی و متورم شدن دولت را پرداخت می نمایند، 
و با این هزینه نباید انتظار داشته باشیم قیمت تمام شده محصول قابل رقابت با محصوالت رقبای خارجی که ذرت را 190 دالر و سویا 
را 450 دالر تهیه می کنند باشد. برخالف قانون بهره وری با وجود مشکالت فراوان که از اختیار تولیدکننده داخلی خارج است هنوز 

عوارض و تعرفه گمرکی برای واردات محصوالت طیور وضع نشده است.

صادرات
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ایران بزرگ ترین تولیدکننده مرغ در خاورمیانه است و علیرغم اینکه حدود 25 تا 30 درصد تجارت جهانی مرغ با کشورهای 
حاشیه ایران است )حدود 6 میلیارد دالر(، متأسفانه ایران سهم چندانی از این صادرات را ندارد. ظرف پنج سال گذشته فعالیت هایی برای 
صادرات مرغ ایران صورت گرفته، منتهی رقیب قدرتمند منطقه ای به نام ترکیه وجود دارد که حدود 250 هزار تن صادرات داشته است 

و ساختار صنعت طیور آن شبیه کشورهای پیشرفته در دنیاست.
میزان واردات گوشت مرغ در 13 کشوری که در حاشیه ایران هستند در جدول )ب(  نشان داده شده است. در میان این کشورها 
عربستان با واردات ساالنه حدود 750 هزار تن مرغ به طور متوسط از سال 2010 تا 2015 )پیش بینی( رتبه اول واردات را دارد و بحرین 

با حدود 30 هزار تن در سال کمترین واردات را به خود اختصاص داده است.
متوسط واردات ساالنه کشورهای همسایه بیش از 2/8 میلیون تن است که با احتساب حدود 2 دالر برای هر کیلوگرم، ساالنه 
بالغ بر 6 میلیارد دالر فقط واردات مرغ در حاشیه ایران صورت می گیرد. در صورتی که صادرات مرغ ایران حدود 50 هزار تن در سال 
باشد، رقمی حدود 1/6 درصد از واردات کل منطقه در دست ایران است. این در حالی است که تولید ایران به مراتب از تک تک این 

کشورها بیشتر است.
کشورهای عمده صادرکننده مرغ در جهان در جدول )ج( نشان داده شده است. عمده صادرات )بیش از 50 درصد( مرغ توسط دو 
کشور برزیل و آمریکا صورت می گیرد که هم به منابع تأمین نهاده ها دسترسی ارزان تر داشته و هم از نظر فنی از سایرین پیشرفته ترند.

در جدول)د( میزان تولید و مصرف سرانه کشورهای همسایه ایران نشان داده شده است. بجز چند کشور، بقیه صنعت طیور پیشرفته 
و بزرگی ندارند. ضمناً، مصرف سرانه بسیار بیشتر و حتی چند برابر متوسط جهانی )کویت، قطر و امارات( یا بسیار کم )نظیر افغانستان( 

فرصتی برای ایران است.

صادرات
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بازار داخلی
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  ذرت:
نمودار 1-  نشان دهنده قیمت ذرت و نوسانات آن طی ماه های مختلف در سال 1393 می باشد. همانطور که مشاهده می شود 
قیمت ها در پنج ماه اول سال 1393 تا حدودی ثابت و از شهریور ماه به بعد سیر نزولی را پیموده است. باالترین قیمت ذرت در سال 
1393، در فروردین ماه حدود 10.068 ریال و کمترین قیمت در بهمن ماه با 7.820 ریال در هر کیلوگرم بوده است. متوسط قیمت 

ذرت در سال 1393 به حدود 9.011 ریال در هر کیلوگرم رسید.

 

نمودار 2- میانگین قیمت ذرت طی سال های 1393-1380 را نشان می دهد. همانطوری که مالحظه می شود قیمت ذرت در سال 
1393 نسبت به سال 1392 کمتر از یک درصد افزایش داشته است که نشان دهنده ثبات نسبی قیمت ذرت در سال 1393 می باشد. 
قیمت ذرت در سال 1393 نسبت به سال 1390 حدود دو برابر شده است که عمدتاً از تغییرات فاحش نرخ ارز طی این سال ها ناشی 

می شود. رشد متوسط ساالنه قیمت ذرت طی 14 سال گذشته حدود 16/4 درصد بوده است.

بازار داخلی
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  کنجاله سویا:  
نمودار 3-  نشان دهنده قیمت کنجاله سویا و نوسانات ماهانه آن در سال 1393می باشد. حداکثر قیمت کنجاله سویا را می توان 
در فرورین ماه) حدود 18/978( و کمترین قیمت آن در بهمن ماه ) حدود 15/519(  مشاهده کرد.  نوسان قیمت کنجاله سویا در سال 
1393 حدود 6 درصد بوده است. در سال 1393  قیمت یک کیلوگرم کنجاله سویا به طور میانگین 17،035 ریال بود که نسبت به سال 

1392 حدود 4/7 درصد افزایش نشان می دهد و این افزایش نسبت به سال های قبل بسیار ناچیز است.  
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نمودار 4- نشان دهنده قیمت کنجاله سویا طی سال های 1393-1380 می باشد. با وجود جهش قیمت در سال های 91 و 92، 
در سال 1393 شاهد بازار بسیار متعادل تری بودیم. دلیل عمده  تغییر فاحش قیمت کنجاله سویا از سال 1390 به بعد، تغییرات قیمت 

ارز بوده است.
رشد متوسط قیمت کنجاله سویا در 14 سال گذشته ساالنه حدود 18 درصد بوده؛ منتهی این رشد قیمت در طول دوره 1380 تا 
1390 ساالنه حدود 10 درصد، ولی بین سال های 1391 تا 1393 ساالنه رشدی حدود 47 درصد داشته است و عماًل قیمت سویا در 

سال 1393 بیش از 3 برابر سال 1390 شده است.

 تخم مرغ خوراکی
نمودار 5- تغییرات قیمت تخم مرغ درب مرغداری را در ماه های مختلف سال 1393 نشان می دهد. بیشترین قیمت تخم مرغ در 

شهریور ماه )36.191 ریال( و کمترین آن در اردیبهشت ماه )25.697 ریال( بوده است.
متوسط قیمت فروش تخم مرغ در سال 93 به حدود 32.400 ریال رسید که نسبت به سال 92 تقریباً 2 درصد )حدود 33.130 

ریال( ارزان تر فروخته شده است )نمودار 6(.
قیمت  فروش تخم مرغ در سال 93 نوسانی حدود 12 درصد داشته است که نسبت به سال 92 )نوسان قیمت بیش از 15 درصد (، 

تالطم کمتری را نشان می دهد. 

بازار داخلی
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 با احتساب قیمت تمام شده حدود 38،000 ریال تقریبًا فروش هرکیلو تخم مرغ حدود7،000ریال زیان به مرغداران تخمگذار 
وارد کرده است. با تولید حدود 900 هزارتن در سال93، رقمى معادل6،300 میلیارد ریال زیان تولیدکنندگان بوده است.
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  مرغ زنده
نمودار 7 - میانگین قیمت مرغ زنده را در ماه های مختلف در سال 1393 نشان می دهد. همانطوری که مالحظه می شود بیشترین 
قیمت مرغ زنده در اسفند ماه و حدود 52.942 ریال و کمترین آن در آبان ماه حدود 37.694 ریال در هر کیلوگرم بوده است. نوسان 
قیمت مرغ در طی سال 93 کمتر از 10 درصد بود که با سال های قبل تفاوت چندانی نداشته است. مرغدارانی که از شهریور تا دی ماه 

93 تولیدشان را به بازار عرضه کردند، زیان متحمل شدند. 

نمودار 8 - میانگین قیمت مرغ زنده را در سال های 1393-1380 نشان می دهد. همانطوری که مالحظه می شود رشد قیمت 
مرغ زنده علیرغم افزایش قیمت نهاده ها، نیروی کار، دارو و واکسن نسبت به سال 1392 افزایش ناچیز  کمتر از 4 درصد داشته است. 
این میزان ناچیز افزایش قیمت، روز به روز حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار داده و موجب خروج بسیاری از تولیدکنندگان  

از بازار می شود.

 جوجه یکروزه گوشتی
نمودار 9- نشان دهنده قیمت ماهانه جوجه یکروزه گوشتی در سال 1393 می باشد. همانطور که مالحظه می شود قیمت جوجه 
یکروزه گوشتی در ماه های اردیبهشت )جوجه ریزی برای ایام ماه مبارک رمضان( و بهمن و اسفند )تأمین مرغ برای ایام سال جدید و 
عید نوروز( در باالترین حد خود بوده است. بیشترین قیمت جوجه در اسفند ماه، معادل 15.623 ریال و کمترین آن در آبان ماه معادل 

5.452 ریال بوده است.
هر قطعه جوجه یکروزه گوشتی در سال 1393 با متوسط فروش 10.422 ریال نسبت به سال 1392 حدود 10 درصد )1.201 
ریال( ارزان تر فروخته شده است. نوسان قیمت جوجه گوشتی در سال 1393 به بیش از 35 درصد رسید که نسبت به سال 1392 با 

نوسان حدود 20 درصد بازار بسیار متالطمی را به خود دید.

بازار داخلی
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نمودار 10-  نشان دهنده میانگین قیمت جوجه یکروزه گوشتی طی سال های 1393-1380 می باشد. همانطوری که مالحظه 
می شود باالترین قیمت جوجه یکروزه گوشتی طی 14 سال گذشته مربوط به سال 1392 بوده است.

 گوسفند زنده
نمودار 11-  نشان دهنده تغییرات قیمت گوسفند زنده در سال 1393 می باشد. تغییر قیمت ها طی سال در بازه 110.000 تا 
120.000 ریال یعنی حدود 10.000 ریال اختالف قیمت نوسان داشته است. باالترین قیمت گوسفند زنده در اسفند ماه 1393 و حدود 
118.058 ریال و کمترین آن در آذر ماه 1393 با حدود 111.893 ریال بوده است. نوسان قیمت  گوسفند زنده طی ماه های مختلف 

سال 1393 بیش از یک درصد بوده است.

نمودار 12- نشان دهنده تغییرات قیمت گوسفند زنده از سال 1380 تا پایان 1393 می باشد. رشد متوسط ساالنه قیمت گوسفند 
زنده طی 14 سال گذشته حدود 20 درصد بوده است. 

به رغم اینکه رشد قیمت گوسفند و گوساله زنده طی 14 سال گذشته شبیه هم بوده، طی سالهای 1390 تا 1393 رشد قیمت 
گوسفند زنده به شدت رشد قیمت گوساله زنده نبوده است.

بازار داخلی
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بازار داخلی28

  گوساله زنده
نمودار 13- نشان دهنده تغییرات قیمت گوساله زنده در سال 1393 می باشد. قیمت ها طی سال در بازه 108.000 تا 111.000 ریال 
یعنی حدود 3.000 ریال اختالف قیمت نوسان داشته است. باالترین میانگین قیمت گوساله زنده در مهر ماه 1393 و حدود 110.689 
ریال و کمترین آن در فروردین ماه 1393 با حدود 108.018 ریال بوده است. نوسان قیمت  گوساله زنده طی ماه های مختلف سال 

1393 کمتر از یک درصد بوده است.

نمودار 14- نشان دهنده تغییرات قیمت گوساله زنده از سال 1380 تا پایان  1393 می باشد. رشد متوسط ساالنه قیمت گوساله زنده 
طی 14 سال بیش از 21 درصد در سال بوده است؛ منتهی قیمت ها بین 1380 تا 1390 از یک رشد ساالنه حدود 17 درصد برخوردار 
بوده ولی بین سال های 1390 تا 1393 این رشد به حدود 36 درصد در سال رسیده است. این تغییرات فاحش منبعث از تغییراتی است 

که در کاالهای دیگر و  خوراک دام صورت گرفته و  آنها هم به طور معنی داری متأثر از تغییرات نرخ ارز طی این سال ها بوده اند.
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  نوسانات بازار
نمودار 15- نشان دهنده نوسانات قیمت محصوالت و نهاده های اساسی صنعت دام و طیور در سال 1393 است. نوسان قیمت ها 

نشان دهنده تب و تالطم بازار می باشد که هر چه کمتر باشد بهتر و بازار از ثبات بیشتری برخوردار است.
از میان هفت قلم کاال و محصول در سال 1393، قیمت جوجه یکروزه با نوسان بیش از 35  درصد رکورددار تالطم بازار بوده 
است. گر چه در سال های گذشته هم نوسان قیمت جوجه )20 درصد در سال 1392( نسبت به سایر کاالها و محصوالت بیشتر بوده 

ولی سال 1393 از این منظر بی نظیر است.
نوسان قیمت های ذرت و سویا به ترتیب حدود 10 و 6 درصد که نسبت به سال گذشته )به ترتیب 14/6 و 14/7 درصد( از ثبات 
بیشتری برخوردار بود. ولی نوسان مرغ زنده و تخم مرغ حدود 10 و 12 درصد بوده است. کمترین نوسان بازار هم از آِن 

گوساله و گوسفند زنده با حدود یک درصد بوده است.
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نمودار 16- نشان دهنده متوسط افزایش قیمت کاالها و محصوالت صنعت دام و طیور از سال 1380 تا 1393 می باشد. طی این 
سال ها رشد قیمت گوساله زنده با حدود 21 درصد رکورددار بوده و پس از آن گوسفند زنده با کمتر از 20 درصد قرار دارد.

افزایش ساالنه قیمت ذرت و سویا به ترتیب حدود 16 و 18 درصد بوده ولی تخم مرغ و مرغ زنده درحدود 16/5 و 15/4 درصد 
بوده است. رشد قیمت جوجه یکروزه از همه این اقالم کمتر بوده است )حدود 13 درصد(.

این میزان رشد برای تورم متوسط کشور )حدود 15 درصد( تعدیل نشده است. در صورت تعدیل نرخ رشد با تورم مالحظه می کنیم 
که رشد قیمت جوجه یکروزه گوشتی منفی بوده است. عماًل یعنی سرمایه گذاری های جدی و با حساب و کتاب در این بخش صورت 
نخواهد گرفت زیرا بازده مناسب ندارد. از آنجا که اکثر تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی از تسهیالت بانکی استفاده نموده اند، در 
بلندمدت توان بازپرداخت بدهی ها را نخواهند داشت و واحدها و بنگاه های تولیدکننده صرف این محصول به سمت ورشکستگی سوق 

خواهند یافت.

  سهم بهاي جوجه یکروزه  گوشتی در فروش مرغ زنده
نمودار 17-  متوسط سهم بهای جوجه در فروش مرغ زنده را از سال 1380 تا 1393 برای یک  قطعه مرغ با وزن   2/5 کیلوگرم را   
نشان می دهد.  متوسط سهم جوجه در فاصله سال های مذکور حدود 11/6 درصد می باشد. این سهم در سال 1389 اختالف چشمگیری 
با میانگین سال های قبل داشته است. در سال 1393 سهم بهای جوجه در قیمت مرغ 9/3 درصد بود و نسبت به سال 1392 با 10/7 
درصد، حدود یک و نیم درصد کمتر شده است. سهم بهای جوجه در فروش مرغ 2/5 کیلوگرمی رقمی مشابه سال 1387 شده است.

افزایش یا کاهش شدید این سهم می تواند در سودآوری مزارع گوشتی و تصمیم گیری برای سنگین یا سبک وزن فروختن مرغ 
زنده مؤثر باشد.

بازار داخلی
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  مقایسه رشد قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به مرغ 
نمودار 18- نسبت قیمت گوشت گوسفند و گوساله به مرغ آماده طبخ )عمده فروشي( را نشان مي دهد. نسبت گوشت گوساله به 
مرغ آماده طبخ از حدود دو برابر در سال 1380 به حدود 4/2 برابر در سال 1393 رسیده، در حالیکه نسبت گوشت گوسفند به مرغ آماده 
طبخ از حدود دو برابر  در سال1380  به حدود 4 برابر در 1393 رسیده است. این تغییر نسبت موجب گرایش بیشتر مردم به مصرف 
گوشت مرغ شده است. همانطور که از رشد قیمت ها هم مشاهده می شود، میزان افزایش قیمت ساالنه گوشت قرمز بسیار بیشتر از 
میزان افزایش قیمت گوشت مرغ بوده است. به عبارتی روز به روز قدرت خرید مردم برای گوشت قرمز که افزایش آن بیش از نرخ تورم 
مزمن حدود 15 درصد بوده، کاهش یافته است. البته آگاهی مردم به تأثیرات استفاده از گوشت قرمز بر سالمتی هم موجب افزایش 

مصرف گوشت مرغ شده است.
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  ریسك بازار
این ریسک بر اثر نوسانات قیمت ها در بازار ایجاد مي شود. با محاسبه ضریب تغییرات قیمت محصوالت صنعت طیورمي توان 
میزان این ریسک را درک نمود. با توجه به اینکه ضریب تغییرات فاقد مقیاس است، ریسک بازار مرغ و تخم مرغ و جوجه را مي توان 

با هم مقایسه نمود.      
 نمودار 19-  نشان دهنده میزان ریسک بازار محصوالت مختلف صنعت طیور طی سال های 1393-1381 می باشد. همانطور که 
مالحظه می گردد در سال 1393 ریسک بازار جوجه یکروزه گوشتی حدود 35 درصد، تخم مرغ حدود 11 درصد، و مرغ زنده کمتر از 10
درصد بوده است. به طور کلی همواره فروش جوجه یکروزه گوشتی از ریسک بیشتری نسبت به مرغ زنده و تخم مرغ برخوردار 

بوده است.
متوسط ریسک بهای جوجه یکروزه گوشتی طی سال های مذکور حدود 24 درصد، تخم مرغ حدود 16 درصد و مرغ زنده حدود 
8/5 درصد بوده است. بدین ترتیب ریسک فروش جوجه یکروزه گوشتی تقریباً 3 برابر ریسک فروش مرغ زنده شده است. شایان ذکر 

است که هر چه میزان ریسک بیشتر باشد، بازده سرمایه گذاري و ضرر و زیان هم متناسب با آن افزایش مي یابد. 
توجه تولیدکنندگان این کاالها به ریسک های ذکر شده می تواند در تصمیم گیری ایشان برای ورود به هر کدام از این بخش ها 
مفید باشد. برای مثال در مقاطعی فروش جوجه گوشتی سود بسیار خوبی داشته ولی در مقاطعی هم قیمت آن به شدت  کاسته شده و 
زیان فاحشی را به تولیدکنندگان وارد کرده است. این امر باید مورد توجه مقامات و مسئوالن بخش های اقتصادی و کشاورزی باشد و 

با افزایش یا کاهش کوتاه مدت قیمت ها دچار تب و لرز در تصمیم گیری ها نشوند.

بازار داخلی
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 نقش گوشت مرغ در تغذیه انسان

گوشت مرغ نه تنها به خاطر کیفیت باالی پروتئین بلکه به خاطر دارا بودن ویتامین ها و مواد معدنی مهم از اهمیت ویژه ای در 
غذای انسان برخوردار است. 

مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران در سال 1393 حدود 24/8 کیلوگرم می باشد که نزدیک به 2 برابر متوسط مصرف جهانی 
است. مصرف گوشت مرغ در ایران نسبت به انواع دیگر گوشت سال به سال رو به افزایش بوده به طوریکه نرخ رشد افزایش مصرف 
سرانه آن  ظرف 36 سال گذشته حدود 5 درصد شده است. یکی از دالیل افزایش مصرف گوشت مرغ نسبت به سایر گوشت ها را 

می توان افزایش آگاهی مردم به مزایای آن برای حفظ سالمتی ربط داد.
عموم مردم تا حدودی به مزایای گوشت مرغ واقف هستند و مصرف آن را به یکدیگر توصیه می کنند؛ اما مزایای مصرف آن 
به مراتب بیشتر از آن چیزی است که تا بحال شنیده و یا گفته شده است. لذا به منظور آگاهی و دانش بیشتر نسبت به مزیت مصرف 

گوشت مرغ، توجه به موارد زیر اهمیت دارد:

  سالمت قلب و عروق  
- میزان چربی گوشت سینه مرغ: 3 گرم و ران پوست کنده مرغ: 7-5 گرم در هر 100 گرم گوشت می باشد؛ در حالی که گوشت 

قرمز دارای 15 گرم چربی در هر 100 گرم می باشد )حدود 5 برابر بیشتر(.
- گوشت مرغ فاقد اسیدهای چرب ترانس می باشد؛ در حالیکه در گوشت گوسفند و گاو مقدار این اسید چرب به ترتیب 8  و 2-5 
درصد است.  اسیدهای چرب ترانس جزو خانواده  اسیدهای چرب اشباع نشده محسوب می شوند که کلسترول خوب خون را کاهش 
داده و کلسترول بد را افزایش می دهند و بدترین آسیب را به رگ  ها وارد می کنند. افزایش کلسترول خون، ابتال به سندروم متابولیک، 

بیماری  های قلبی عروقی، ابتال به دیابت نوع 2 و حتی ابتال به برخی از سرطان ها حاصل مصرف اسیدهای چرب ترانس است. 
- گوشت مرغ دارای بیشترین مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع )امگا 3 و امگا 6 ( است. 

- میزان کلسترول کمتر نسبت به گوشت قرمز از مزایای گوشت مرغ است. مقدار کلسترول سینه مرغ: 84 میلی گرم، ران مرغ: 
110 میلی گرم و گوشت قرمز: 118 میلی گرم می باشد. 

  جلوگیری از پوکی استخوان
گوشت مرغ به دلیل دارا بودن مقدار فراوان فسفر به همراه کلسیم از دندان ها و استخوان ها محافظت نموده و مانع ابتال به پوکی 
استخوان )استئوپروزیس( می گردد و بر عملکرد کبد، کلیه و سیستم عصبی مرکزی تأثیر مثبت دارد. در نتیجه می توان گفت گوشتی 

مناسب برای افراد سالخورده به خصوص زنان )که بیشتر در معرض ابتال به پوکی استخوان هستند( می باشد. 

  کاهش ابتال به آرتریت روماتوئید و پارکینسون
وجود مقدار فراوان سلنیوم به عنوان یک آنتی اکسیدان به تحریک DNA در احیای سلول های آسیب دیده کمک می کند و در 
زدودن و رفع سلولهای غیر عادی بدن و پیشگیری از سرطان مؤثر بوده  و به سلول های غیر عادی اجازه رشد و تکثیر نمی دهد. این 
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عنصر در فعالیتهای متابولیکی و متابولیسمی بدن نقش داشته و همچنین به بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک نموده و مانع از 
بروز بیماری آرتریت روماتوئید و پارکینسون می گردد.   

  کاهش ابتال به اختالالت قلبی و عروقی
ویتامین B6 موجود در سینه مرغ سطح آمینو اسید هموسیستئین بدن را کاهش داده و از اختالالت قلبی – عروقی )کاردیو 

واسکوالر( جلوگیری می کند.

  عامل ضد استرس و افسردگی
به دلیل دارا بودن مقدار زیاد اسید آمینه تریپتوفان موجب آرامش گردیده و باعث افزایش سطح سروتونین در مغز و خروج از حالت 

افسردگی می شود. 

  سالمت چشم
گوشت مرغ غنی از رتینول، آلفا و بتاکاروتن و لیکوپن )مشتقات ویتامین A ( بوده که در سالمت بینایی چشم تأثیر بسزایی دارد. 

  سالمت بافت ها
باال بودن ویتامین B12 )ریبوفالوین( در کبد مرغ باعث بهبود مشکالت پوستی مانند خشکی پوست، ترک خوردن لب ها، جراحات 

یا زخم های روی زبان می شود. 

  محافظت در برابر بیماری آلزایمر
نیاسین )ویتامین B3 ( موجود در گوشت مرغ از بروز بیماری های ناشی از کهولت سن مانند آلزایمر جلوگیری می کند. همچنین 

در تقویت پوست، دستگاه گوارش و سیستم عصبی مؤثر است. 

  گوشت مرغ مناسب برای همه گروه های سنی: 
1-  کمک به رشد کودکان- به دلیل دارا بودن پروتئین باال، بافت نرم و سهل الهضم بودن به عنوان غذای مناسب کودکان 

محسوب شده و باعث افزایش قد و وزن می شود. 
2-  مناسب برای مردان- عنصر روی )Zinc( موجود در گوشت مرغ به تنظیم سطح هورمون تستوسترون )هورمون مردانه( 

کمک می کند. 
3-  مناسب برای زنان- منیزیم موجود در گوشت مرغ، کاهش میزان این عنصر در زنان قبل از آغاز دوران قاعدگی را جبران 

نموده و استرس را بر طرف می کند. 

بازار داخلی
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4- مناسب برای حفظ وزن بدن- به دلیل دارا بودن ویتامین B6، واکنش های متابولیکی و متابولیسم بدن افزایش یافته و باعث
مصرف کالری در بدن می شود. 

5- مناسب برای ورزشکاران- ورزشکاران برای حجیم کردن ماهیجه هایشان می توانند  مقدار زیادی از گوشت مرغ استفاده کنند.
6- مناسب برای سالخوردگان- مصرف گوشت مرغ از بروز بیماریهای ناشی از کهولت سن جلوگیری می کند.

جدول شماره 1- تغییرات قیمت گوشت مرغ آماده طبخ، گوسفند و گوساله همراه با ضریب تغییرات آنها را طي سال هاي 1380 
تا 1393 نشان مي دهد.

با توجه به اینکه تولید گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز از شکل صنعتي تري برخوردار است و مزیت هائي نیز بر گوشت قرمز 
دارد، بار سنگین افزایش قیمت گوشت قرمز را به عنوان یک منبع پروتئین حیواني جایگزین تحمل مي نماید. البته گرایش عموم به 
مصرف بیشتر گوشت مرغ فرصتی است براي دولت و تولیدکنندگان که با توسعه پایدار این بخش برخورد جدي تر داشته و زمینه هاي 

تولید اقتصادي تر این فرآورده پروتئینی را فراهم نمایند.
متاسفانه ساختار تولید گوشت مرغ کشور در حال حاضر نابسامان می باشد و مشکالت متعددی را چه برای تولیدکنندگان و چه 
مصرف کنندگان و همچنین دولت به بار آورده است. به منظور تولید بهینه که مطلوبیت های آن برای همگان خواهد بود، الزم و 
ضروري است که شرکت هاي منسجم و یکپارچه )Integration( که هر کدام سهم عمده اي از تولید گوشت مرغ کشور را داشته 

باشند، تشکیل شوند.
  در باب منافع سیستم یکپارچه و معایب سیستم فعلی صنعت طیور در کشور در راستاي تنظیم و ثبات پایدار قیمت ها و نیز کاهش 
قیمت تمام شده کاال، مطالب فراوانی قابل طرح است که توضیح آن نیاز به فرصت بیشتری دارد ولی بخشی ازآن به شرح ذیل می باشد: 

  انضباط و تعادل درتولید
  کنترل بیماری ها و به تبع آن حفظ منابع ملی

  تقلیل ریسک های متعدد صنعت طیور و در نتیجه جلوگیری از هرز رفتن سرمایه های ملی
  حذف شکل کنونی واسطه گری در صنعت

  باال بردن کّمیت وکیفیت تولید
  مدیریت واردات وصادرات

  ابزار مناسب دولت در مدیریت تولید و برنامه ریزی در سطح کالن
  کاهش وابستگی به آمیخته های تجاری خاص

  تبدیل سریع بافت  های فرسوده، سنتی و هزینه بر به واحدهای به روز و بهره ور
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جوجه ریزی
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 سهم بازار
نمودار 20- نشان دهنده جوجه ریزی خط D گله های اجداد از نژادهای مختلف است. همانطور که مالحظه می  شود بیشترین سهم 

را نژاد راس با حدود 77 درصد به خود اختصاص داده و کمترین سهم هم از آِن نژاد کاب با حدود 10 درصد است.
البته الزم به ذکر است که درصد های ذکر شده توان تولید جوجه های یکروزه مادر توسط مزارع اجداد است و همگی به عنوان 
گله مادر به فروش نمی رسند، لذا سهم بازار محصوالت این نژادها در جوجه هایی که در مزارع مادر توزیع می  شوند، منعکس کننده 

سهم والدینشان نخواهد بود.

جوجه ریزی 
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نمودار 21- نشان دهنده سهم جوجه ریزی مزارع گوشتی از نژادهای مختلف است. مشابه سهم جوجه ریزی مزارع مادر، نژاد راس 
با 87 درصد بیشترین سهم و سهم سایر نژادها به ترتیب کاب 9 درصد، آربورایکرز 2/5 درصد و هوبارد با 1/5 درصد کمترین بوده است.

تذکر این نکته ضروری است که تفاوت ناچیزی که بین سهم نژادهای مختلف در جوجه ریزی مادر و گوشتی مشاهده می شود به 
دلیل بخشی از جوجه ریزی در سال قبل و شروع تولید در سال بعد می باشد. به طور کلی، راس نژاد غالب بازار ایران چه در جوجه ریزی 
مادر و چه در جوجه  ریزی گوشتی است. مادامی که شکل تولید و مدیریت صنعت جزیره ای است، این روند ادامه خواهد داشت. نژاد 
مورد تقاضای مزارع گوشتی تقاضای جوجه  ریزی مزارع مادر را دیکته خواهد کرد و در صورت شکل  گیری مجموعه  های تولیدی 

یکپارچه سهم بازار نژادها تغییر خواهد کرد.
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  آمار جوجه ریزی مزارع مادر گوشتی به تفکیك استان
جدول شماره 2-  نشان دهنده جوجه  ریزی مزارع مادر گوشتی بین سال  های 1387 تا 1393 می  باشد. استان مازندران در سال 
1393 با تعداد 2.549.865 قطعه جوجه مادر حدود 22/8 درصد از کل جوجه مادر سال را جوجه ریزی نموده؛ در حالی که متوسط 
جوجه  ریزی 7 سال گذشته این استان حدود 24/3 درصد بوده است. البته چون ظرفیت جوجه  کشی  ها از کل نیاز استان بیشتر بوده و 
از سایر استان  ها هم در مازندران تخم  مرغ نطفه دار ارسال می شود، لذا تعداد جوجه گوشتی تولیدی استان مازندران به مراتب بیش از 

ظرفیت تولید جوجه  های مادر  در استان است. در سال 1393 در استان هرمزگان جوجه ریزی مادر صورت نگرفته است. 

جوجه ریزی 
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جوجه ریزی 42

  جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی بین سال های 1383-1393
نمودار 22-  نشان دهنده 11 سال جوجه  ریزی مادر در کشور است. سال 1393 نسبت به سال 1383 حدود 45 درصد جوجه مادر 
افزایش داشته است. این رقم رشد متوسط کمتر از 4 درصد در سال را نشان می دهد؛ به عبارتی طی این مدت تولید جوجه گوشتی و 

گوشت مرغ به همین میزان رشد کرده است.

  سهم جوجه ریزی مرغ مادر گوشتی به تفکیك آمیخته ها بین سال های 1384-1393 
جوجه مادر توزیع شده در مزارع مادر هر ساله افزایش داشته، منتهی سهم آمیخته های مختلف در این سال  ها متغیر بوده است. 
به طور کلی در حال حاضر چهار آمیخته در بازار موجود است که آمیخته راس بیشترین سهم )حدود 90 درصد( را از آن خود کرده و با 

محاسبات موجود، فروش جوجه یکروزه مادر به سوی انحصار کامل حرکت کرده است.
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نمودار 23-  نشان دهنده سهم جوجه ریزی مزارع مادر از نژاد های مختلف است. نژاد راس با 90 درصد از سهم بازار بیشترین و 
هوبارد با یک درصد کمترین سهم را داشته اند. سهم نژاد کاب از حدود 36 درصد در سال 1389 به 6 درصد در سال 1393 تنزل پیدا 

کرده است و آربورایکرز که سهمی حدود 15 درصد در سال 1386 داشت به حدود 3 درصد در سال 1393 رسید.



جوجه ریزی 44

نمودار 24 و جداول شماره 3 و 4 سهم جوجه ریزی مادر گوشتی به تفکیک آمیخته ها را بین سال  های 1393-1384 نشان می دهد. 
همانطوری که مالحظه می  شود آمیخته  های هیبرو و لوهمن از سال 1387 بازار را ترک کرده  اند. در حال حاضر آمیخته هیبرو دارای 

یک بازار محدود و محلی در کشور هلند و لوهمن بازار کوچکی در اندونزی دارد.
آمیخته هوبارد از سال 1391 با واردات جوجه  های مادر وارد بازار ایران شده و تا سال 1393 مرتباً اقدام به واردات جوجه مادر نموده 
است. طبق اطالعات واصله در سال 1394 شرکت واردکننده اقدام به جوجه ریزی اجداد هوبارد خواهد نمود. آمیخته داخلی آرین )هیبرو 

قدیمی( در سال  های 1389-1388 اقدام به فروش تعداد کمی جوجه یکروزه مادر در کشور نمود.
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جوجه ریزی 46

  پیش بینی تولید جوجه یکروزه گوشتی در سال 1394 و میزان جوجه ریزی گله های مرغ   مادر 
در سال 1393

نمودار 25- نشان دهنده جوجه  ریزی گله  های مادر از اول فروردین 1393 تا پایان اردیبهشت ماه 1394 می  باشد. در سال 1393 
تعداد 11.181.769 قطعه جوجه  ریزی شده است که بیشترین میزان آن در تیر ماه به تعداد 1.129.858 قطعه و کمترین آن در آذر 
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  پیش بینی تولید مرغ آماده طبخ
نمودار 26-  نشان دهنده پیش بینی تولید مرغ آماده طبخ تا پایان بهمن ماه 1394 می  باشد. متوسط تولید گوشت مرغ تا پایان 
بهمن ماه حدود 160 هزار تن خواهد شد. به نظر نمی  رسد که در سال 1394 کمبود گوشت مرغ در کشور وجود داشته باشد، ضمن 

اینکه  حدود 96 هزار تن مرغ باقی  مانده در شرکت پشتیبانی هم وجود دارد.
با توجه به نرخ دالر که احتمااًل پس از رفع تحریم  ها حداقل برای مدتی کاهش خواهد یافت، افزایش هزینه  های تولید و افزایش 
قیمت تمام شده مرغ، به دلیل باال رفتن هزینه  ها، صادرات مرغ را با مشکل بیشتری مواجه خواهدکرد. خرید و جمع  آوری مرغ از بازار 
توسط شرکت پشتیبانی، تزریق مرغ  های منجمد خریداری شده به بازار و عدم اقبال مردم به مرغ منجمد، مشکالت تولیدکنندگان و 

دولت را بیشتر خواهد نمود.

ماه به تعداد 762.195 قطعه بوده است. این میزان جوجه  ریزی مادر در سال 1393 نسبت به سال 1392 تعداد، 214.028 قطعه یا به 
عبارتی حدود 2 درصد بیشتر می  باشد. متوسط جوجه  ریزی ماهانه سال 1393 حدود 931.814 قطعه بوده که با  درنظرگرفتن متوسط 
جوجه ریزی و تفاوتی که جوجه  ریزی  های ماهانه داشته، ضریب تغییرات )cv( جوجه  ریزی مادر حدود 12/5 درصد می  باشد. البته ضریب 
تغییرات جوجه  ریزی مادر نسبت به سال 1392 که حدود 11 درصد بوده قدری بیش از این ضریب در سال 1393 شده است. بنابراین، 
انتظار می  رود تولید جوجه یکروزه گوشتی در نیمه اول سال 1394 تالطم بیشتری نسبت به دوره مشابه آن  در سال 1393 داشته باشد.

جوجه ریزی 
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  مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران
جدول 5 - نشان دهنده مصرف سرانه مرغ در کشور می  باشد. تعداد جوجه تولیدی در سال 1393 بر اساس پیش  بینی صورت 
گرفته در انجمن است. همانطور که مالحظه می  شود، تلفات کل کشور 10 درصد و افت کشتارگاهی هم 25 درصد در نظر گرفته شده 
است. با توجه به وزن زنده متفاوتی که مرغداران به کشتارگاه  های کشور عرضه می کنند، متوسط وزن زنده هم 2/5 کیلوگرم در نظر 
گرفته شده است. با لحاظ این مفروضات و در نظر گرفتن میزان صادرات و ذخیره شرکت پشتیبانی کشور، مصرف سرانه گوشت مرغ 
در سال 1393 به طور متوسط 24/79 کیلوگرم برآورد شده است. مسلماً تغییر هر یک از فرض  های محاسبه شده، در مصرف سرانه 

تغییر ایجاد خواهد نمود.

  حذف گله های مادر
جدول 6- نشان دهنده حذف گله های مادر در ماه های مختلف سال 1393 می  باشد. در مجموع 339 گله در سال 1393 حذف 
شده است که جمعیتی بالغ بر 9/7 میلیون پرنده را شامل می  شود. میانگین سن حذف گله ها در سال 1393 ، حدود  70 هفته بوده است 

)در ماه های خرداد، تیر و مرداد حدود 76 هفته بوده است(.
با نگاهی به جدول فوق و نمودار 27 مشاهده می  شود که بیشترین حذف گله در آبان ماه 1393 با  47 گله و جمعیتی بالغ بر 1/6 
میلیون پرنده رخ داده است. در این ماه قیمت جوجه به حداقل آن در سال 1393 رسیده و پس از آنکه قیمت  ها رو به بهبودی می گذارد 

یعنی در ماه های بهمن و اسفند روند حذف گله  ها بسیار کند می  شود.
جدول و نمودار پیوست نشان می دهد علیرغم اینکه قیمت جوجه یکروزه از تیر تا پایان آذر ماه با زیان جدی فروش رفته، همچنان 
نگهداری گله  های مسن و تولکی ادامه داشته است. تولیدکنندگان به کاهش شدید قیمت  ها واکنش فوری نشان نمی  دهند و انتظارشان 
از اینکه قیمت  ها به زودی بهبود خواهد یافت مانع حذف گله ها می شود. متأسفانه این امر به زیان بیشتر تولیدکنندگان منجر شده است.
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 وضعیت کنونی تولید تخم مرغ

 صنعت مرغ تخم گذار

      تولید تخم مرغ در ایران در سال1393 با 30 هزار تن افزایش از حدود 900 هزارتن به حدود 930 هزار تن رسید و در 
حال حاضر مقام سوم را در آسیا بعد از کشور چین و هند دارا مى باشد؛ در حالیکه در سال 1392 ایران در رتبه 7 قاره آسیا 
جاى داشت. مصرف سرانه تخم مرغ هم در کشور با 0/3کیلوگرم افزایش نسبت به سال 1392 به حدود 11/3کیلوگرم در 

 . سال 1393 رسید
      در سال 1393 حدود 65 هزار تن تخم مرغ به کشورهاى همجوار صادر شد که نسبت به سال گذشته حدود 30 هزار 
تن افزایش یافته است (جداول 7 و 8). در سال1393 تولیدکنندگان تخم مرغ زیان هنگفتى را متحمل شدند، گرچه قیمت 
برآوردى واحدهاى مختلف متفاوت است ولى متوسط قیمت برآوردى در سال 1393 حدود 43،150 ریال و متوسط قیمت 

فروش حدود32،400 ریال بوده است. از این بابت مجموع زیان تولیدکنندگان تخم مرغ به حدود6،300 میلیارد ریال رسیده 
است. در صورتى که میزان جوجه ریزى و تولید مدیریت نشود و تولیدکنندگان به جوجه ریزى بدون برنامه و هدایت نشده 
ادامه دهند و همچنین در صورتیکه ترویج مصرف تخم مرغ و صادرات مستمر در دستور کار جدى حمایتى قرار نگیرد، با 

توجه به افزایش هزینه ها انتظار مى رود که این زیان کماکان ادامه داشته باشد.
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 جوجه ریزی 
در سال 1393 تعداد 532.484 قطعه جوجه مادر تخمگذار در مزارع مادر جوجه ریزی شده که از این تعداد حدود 84 درصد تولید 
گله های اجداد داخلی و 16 درصد بقیه از واردات  بوده است.  بیش از 42 میلیون قطعه جوجه یکروزه تخمگذار وارد مزارع تولید تخم 
مرغ شده که بخشی به صورت پرورش پولت و بخشی به صورت مستقیم جوجه ریزی شده است. بیشترین سهم بازار متعلق به آمیخته  

هایالین با حدود 41/62 درصد و کمترین سهم از آن آمیخته  شیور با حدود 8/15 درصد بوده است)جدول 9(. 

 تعداد واحدها و ظرفیت تولید به تفکیك استان ها

مرغ تخمگذار در قالب 5 آمیخته براى تأمین نیاز حداقل10سال آینده کافى است. درحال حاضر صنعت مرغ تخمگذار با 
دارا بودن 1503 واحد مرغدارى با ظرفیت تولید اسمى 1،300،000 تن تخم مرغ در سال وجود دارد که در سال 1393 

حدود 930 هزار تن تخم مرغ تولید نموده اند
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  حدود 86 درصد ظرفیت تولید تخم مرغ در 7 استان کشور متمرکز شده است.
  تعداد 65 واحد آماده سازی و بسته بندی مجاز تخم مرغ بصورت وابسته یا مستقل در صنعت مرغ تخمگذار برای ایجاد بازار 

مدرن فروش تخم مرغ در قالب برندهای متفاوت فعالیت نموده و تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندی را تولید می نمایند .
  تعداد 9 کارخانه تولید مایع پاستوریزه تخم مرغ با ظرفیت حداقل روزانه 250 تن تولید تخم مرغ مایع که به شکل 3 محصول 

سفیده ، زرده یا مخلوط تولید و قادر به نگهداری منجمد تا یکسال می باشد در کشور وجود دارد.
  تعداد 3 کارخانه تولید پودر تخم مرغ با ظرفیت حداقل 5 تن روزانه فعال می باشد.

  در این صنعت در استانهای برتر تولیدی ، انجمن های صنفی و تعاونی های خدماتی به صورت فعال وجود دارند که در قالب 
کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار کشور و اتحادیه مرکزی  بعنوان تشکل های سیاستگذاری و 

اجرایی فعالیت تشکیالتی را انجام می دهند .
  انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران در سطح فراوری و صنایع تبدیلی تخم مرغ متولی مراکز بسته بندی و کارخانجات 

تولید فراورده های مایع و پودری تخم مرغ است که از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. 
  ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ در قالب NGO با عضویت دستگاه های متولی دولتی شامل وزارت بهداشت، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور، شورای سالمت صدا و سیما ،کمیته تغذیه ارتش و بخش صنفی 

مربوط تشکیل و در جهت ترویج مصرف این ماده غذایی پروتئینی بسیار ارزشمند تالش شایان توجهی را به انجام می رساند. 
  به منظور ساماندهی و ایجاد شرایط پایدار در صادرات مازاد تولید تخم مرغ کشور که همواره تنظیم بازار آن را تحت تاثیر جدی 
خود دارد و این صنعت ناگزیر از برقراری صادرات مستمر و برنامه ریزی شده می باشد و تاکنون دولت اقدامی در حمایت از این امر 
نکرده است، شرکت تعاونی پشتیبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانیان تحت پوشش سیاستگذاری کانون سراسری انجمن های 
صنفی مرغ تخمگذار کشور با سهامداری مرغداران برتر کشور تاسیس و موضوع فعالیت آن صرفاً صادرات و واردات تخم مرغ خوراکی 

و نطفه  دار تنظیم شده است. 
 کمیته های تخصصی راهبردی وابسته به کانون مرغ تخم گذار کشور که دارای بدنه کارشناسی مجرب و متخصص در زمینه های 

مختلف صنعت مرغ تخمگذار بوده و می تواند برای کمک به برنامه های ملی ذیربط مورد مشورت و خطاب قرار گیرد.
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  کارخانجات تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان
طبق آمار ارائه شده توسط انجمن صنایع کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، تعداد 1.462 کارخانه خوراک دام، طیور و 

آبزیان در کشور وجود دارد که مجموعاً دارای ظرفیت اسمی معادل 17.084.727 تن در سال می باشد.  
از این تعداد،53 کارخانه فقط مختص تولید خوراک طیور با ظرفیت اسمی 1.312.390 تن می باشد و تعداد 264 کارخانه با ظرفیت 
اسمی تولید 12.161.472 تن هم خوراک دام و هم خوراک طیور تولید می کنند. در جدول 13 نام کارخانجات تولید خوراک که خوراک 

طیور نیز تولید می کنند آورده شده است. 
الزم به توضیح است که ظرفیت اسمی بیان کننده ظرفیت واقعی تولید در کارخانجات تولید خوراک دام و طیور نمی باشد. در حال 

حاضر کارخانجات خوراک دام و طیور کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند.
از کلیه دوستانی که این آمارها را مطالعه می کنند تقاضا داریم در صورتی که اختالف و یا مغایرتی در ظرفیت ها مشاهده می کنند، 

آن را به اطالع انجمن تولید کنندگان جوجه یکروزه برسانند. 
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  بیمه طیور
بیمه اجباری جوجه های یکروزه تولیدی در کشور با الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 1384/4/5 
شکل قانونی پیدا کرد. تولیدکنندگان جوجه یکروزه مکلفند جوجه های یکروزه تولیدی خود را بیمه نمایند در این ارتباط تشکل های 
تولیدی می توانند به عنوان نماینده تولیدکنندگان جوجه یکروزه نسبت به عقد قرارداد کارگزاری و صدور بیمه نامه اقدام نمایند. در این 

راستا، انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه از مرداد ماه 1385 به عنوان کارگزار بیمه اقدامات اجرایی الزم را انجام داده است.
مبلغ کل حق بیمه، سهم دولت و سهم بیمه گذار، برای انواع جوجه یکروزه تولیدی اعم از گوشتی، تخمگذار، مادر و ... در جدولی 

که صندوق بیمه ارائه کرده مشخص شده است.
قابل ذکر است طرح بیمه نیمچه گوشتی از مهر ماه سال 1393 از 48 روز به 42 روز کاهش یافت. جوجه یکروزه گوشتی از یک 
روزگی تا پایان 42 روزگی تحت پوشش قرار می گیرد. کل حق بیمه 2100 ریال است که از این میزان حدود 71 درصد یعنی 1450 

ریال سهم دولت و 29 درصد یعنی 650 ریال سهم بیمه گذار می باشد. 
برای گله های مادر گوشتی تولکی که با مجوز دفتر امور پرورش و بهبود تولیدات طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم تا پایان سن 
100 هفتگی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، کل حق بیمه به ازای هر قطعه 925 ریال است که 425 ریال سهم دولت و 500 ریال 

سهم بیمه گذار می باشد.
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آمار جوجه های بیمه شده توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه از سال 1385 تاکنون به شرح جدول)15( می باشد. البته در 
مواقعی که واردات جوجه  یکروزه صورت گرفته، این انجمن اقدام به بیمه جوجه های وارداتی نیز نموده است. دالیل افزایش عملکرد 

در تعداد جوجه بیمه شده از سال 1385 لغایت 1393 توسط انجمن به شرح زیر می باشد:
  طراحی سیستم مکانیزه بیمه که با استفاده از آن برنامه امکان ثبت اطالعات اولیه شامل واحد مرغ مادر، استان، کد شعبه، تعداد 
و ... می باشد. خروجی این برنامه شامل: تعداد کسریهای بیمه نامه و همچنین گزارشهای مربوط به شعب بانک کشاورزی استانهای 

کشور، تعداد بیمه  نامه  های دریافتی می باشد.
   تأسیس نمایندگی های استانی و پیگیری مکرر انجمن با این نمایندگی ها برای ارسال و در نهایت جمع آوری بیمه  نامه ها از 

کلیه نمایندگی ها.
   ارسال بیمه نامه به کلیه واحدها در شهرهای مختلف توسط انجمن.

  تغییر مکان واحد بیمه به ساختمان مرکزی انجمن و تسهیل کار واحدهای مرغ مادر برای انجام مکاتبات اداری.
  ایجاد باجه بانک کشاورزی مستقر در انجمن برای سهولت انجام کار واحدهای مرغ مادر در پرداخت حق بیمه خود.

  عقد قراردادهای استانی با بانک کشاورزی در پایان هر سال زراعی توسط انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه.
انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه به عنوان پل ارتباطی میان واحدهای مرغ مادر، صندوق بیمه و بانک  کشاورزی تالش می نماید 

که بهترین خدمات ممکن را به اعضاء ارائه نماید.
توضیح:  شایان ذکر است که به دلیل عدم تحویل به موقع کلیه بیمه  نامه  های ثبت شده از سوی کارگزاران به واحد بیمه انجمن، 

تعداد واقعی جوجه  های بیمه شده از ابتدای سال 1393 تا ابتدای سال 1394 بیشتر از تعداد ذکر شده در جدول می باشد.
همچنین به علت انشقاقی که در انجمن تولیدکنندگان جوجه  یکروزه پیش آمد و تعدادی از اعضای مازندرانی جدا شده و جوجه های 
تولیدشان را در آن استان بیمه کرده  اند، آمار این واحدها به انجمن نمی  رسد. لذا، کاهشی مشاهده می  شود که البته به معنای کاهش 
در تعداد جوجه بیمه شده نبوده و آمار مذکور در عملکرد استانی لحاظ گردیده است. تعدادی از واحدها هم از سالیان گذشته مستقاًل 

اقدام به بیمه جوجه  های تولیدی می  نمودند که این آمار هم در آمار سالیانه انجمن ثبت نمی شود.
در مجموع با اطمینان خاطر می  توان گفت که تا پایان سال 1393 حدود 850 میلیون قطعه جوجه بیمه شده است.
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  بازار جهانی گوشت مرغ
تولید جهانی انواع گوشت از 308/5 میلیون تن در سال 2013 به حدود 311/8 میلیون تن در سال 2014 رسیده است که رشدی 
معادل 1/1 درصد را نشان می دهد. عامل این افزایش تولید، تقاضای ناشی از رشد جمعیت از جانب کشورهای در حال توسعه می باشد. 
میزان تولید گوشت مرغ در جهان با رشدی معادل 1/6 درصد نسبت به سال 2013، به حدود 108/7 میلیون تن در سال 2014 رسید 

)جدول1(. 

 بازار جهانی 
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آخرین گزارش سازمان جهانی کشاورزی و  مواد غذایی FAO(1(  ، حاکی از افزایش 0/5 درصدی تولید گوشت مرغ در طی سال 
2013 است. دلیل این رشد آهسته بی سابقه طی 20 سال گذشته را می توان به قیمت باالی خوراک در نیمه اول سال و سقوط تولید 

در چین به دلیل شیوع آنفلوانزا نسبت داد. 

1. Food and Agriculture Organization  
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بیشترین  رشد تولید در کشورهای توسعه یافته مختص به آمریکا است که با رشد 1/8 درصد و تولید  20/6 میلیون تن  رکورددار 
بوده است. پیش بینی ها نشان می دهد که چین دومین کشور بزرگ تولید کننده با افت 1/7 درصدی مواجه شد که ناشی از اثرات شیوع 
بیماری آنفلوانزا در سال 2013 می باشد. دیگر تولید کنند گان اصلی جهان مانند اتحادیه اروپا، برزیل و مکزیک نیز رشد تولید را نشان 
می دهند. بیشترین میزان رشد تولید را می توان در کشورهایی مانند روسیه و هند به ترتیب با رشد 8 و 6 درصد ذکر کرد )نمودار 2(. 
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گزارش ها نشان می دهد همراه با روند رو به رشد تولید گوشت مرغ، مصرف آن نیز رو به افزایش است. انتظار می رود تا سال 
2020  تقاضای مصرف گوشت مرغ افزایش یابد. در طی سالهای 2013 – 2011 مصرف سرانه گوشت مرغ برای هر نفر به طور 
میانگین نزدیک به 13/2 کیلوگرم در سال بوده است.  عالوه بر تغییر رژیم غذایی در کشورهایی مانند هند، قیمت پائین گوشت مرغ 
نسبت به سایر انواع گوشت ها باعث رشد مصرف آن شده است. با توجه با ارزان تر بودن گوشت مرغ، وقتی درآمد مصرف کنند گان 

افزایش می یابد، خرید فراورده های مرغ نیز افزایش می یابد )نمودار 3(.
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  گوشت مرغ باالترین رشد را در تجارت انواع گوشت ها دارد 
هزینه های پائین خوراک طیور، افزایش تقاضای مصرف و جبران خسارت ناشی از وقوع بیماری آنفلوانزا در آسیا باعث گردیده 
که  گوشت مرغ حداکثر رشد تجارت را درمیان انواع گوشت ها  داشته باشد؛ به طوری که  43 درصد از کل 31/3 میلیون تن گوشت 
تجارت شده در سال 2014 را به خود اختصاص داده است. واردات جهانی گوشت مرغ در سال 2013 نزدیک به 12/8 میلیون تن بوده 

که این میزان به 13/2 میلیون تن در پایان سال 2014 رسید. 
کشورهای در حال توسعه با واردات  حدود 9/2 میلیون تن در سال 2013 و 9/5 میلیون تن در سال 2014 گوی سبقت را از 
کشورهای توسعه یافته ربوده اند )نزدیک به 3 برابر( و همچنان به عنوان وارد کنند گان اصلی باقی خواهند ماند. صادرات جهانی گوشت 

مرغ در سال 2013 ثابت )در حدود 13/2 میلیون تن( و در سال 2014 به 13/5 میلیون تن رسید )جدول 2(. 

 بازار جهانی 

شاخص قیمت گوشت سازمان غذا و کشاورزی نشان می دهد قیمت جهانی گوشت از سال 2011  تا به حال در سطح باال باقی 
مانده و در حال حاضر 90 درصد باالتر از یک دهه گذشته است. با این حال سقوط قیمت های خوراک طیور در اواخر سال 2013، نوعی 
آرامش نسبی برای تولید کنند گان مرغ در پی داشت. در آمریکا که از تولیدکنندگان عمده فراورده های طیور در بازار جهانی است، در 

اواخر سال 2013 و اوایل سال 2014 قیمت های گوشت مرغ و تخم مرغ سقوط کرد. )نمودار4(.
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  عوامل تأثیرگذار بر صنعت طیور طی 10 سال آینده )2023 – 2014(
بازار گوشت مرغ و تخم مرغ در دهه آینده، از طرفی با افزایش هزینه های تولید، شیوع بیماری ها و وضع قوانین سخت عرضه را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد و از طرف دیگر به دلیل رشد جمعیت جهان )هر چند کند(  تغییر در الگوی غذایی و افزایش درآمد، تقاضا را 

نیز تحت تأثیر قرار داده و به افزایش مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ کمک خواهد کرد )نمودار 5(. 
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با توجه به اینکه که رشد جمعیت در دهه آینده در مقایسه با دهه قبل کندتر خواهد بود، تولید گوشت مرغ در مقایسه با انواع 
گوشت های دیگر در پایان دهه پیش رو از گوشت خوک پیشی خواهد گرفت. امتیازی که تولید کنند گان گوشت مرغ دارند این است 
که نیازی به فضای زیاد برای پرورش نداشته. همچنین، با دارا بودن دوره تولید کوتاهتر و ضریب تبدیل غذایی )FCR( بهتر، کمترین 

هزینه تولید را در میان انواع گوشت ها دارند. 

  کنترل بیماری همچنان به عنوان چالشی برای تولیدکنندگان آسیایی 
با وجود مزایایی که منجربه رشد تولید در نقاط در حال توسعه می شود، مهمترین چالش تولیدکنندگان همچنان وجود عوامل 
بیماری زا خواهد بود، به خصوص در مناطقی که حجم بهره برداری باالست. آسیا به عنوان سریعترین بازار رشد جهانی چالش هایی 

را در رابطه با حل و فصل مسائلی از جمله بیماری ها خواهد داشت. 
اگر در کشور چین شیوع آنفلوانزای H7N9 کنترل شده و اعتماد مصرف کنند گان مجدداً نسبت به سالمت و ایمنی گوشت مرغ  

جلب شود، تولید در این کشور در طی دهه آینده به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
طبق گزارش فائو، مصرف گوشت مرغ در دهه آینده فارغ از محدودیتهای مذهبی است که مصرف گوشت خوک را تحت  تأثیر 
قرار می دهد و ارزان ترین و در دسترس ترین گوشت خواهد بود. قیمت گوشت مرغ در دهه پیش رو از هزینه های خوراک پیروی 

کرده و قیمت پیش بینی شده برای آن در سال 2023، حدود 1،550 دالر به ازای هر تن خواهد بود. 
مصرف گوشت مرغ در دهه آینده نسبت به دوره 13-2011 در مقایسه با دیگر انواع گوشت 27 درصد افزایش خواهد یافت. 
پیش بینی ها حاکی از آن است که تقاضای مصرف گوشت مرغ در اقتصادهای توسعه یافته، رشد آرام تری نسبت به اقتصادهای در 

حال توسعه داشته باشد.  
نگاه اجمالی به پیش بینی بازارهای بین المللی گوشت نشان می دهد که توسعه  تجارت گوشت در سالهای 23-2014، رشد 
آهسته تری در مقایسه با دهه گذشته داشته باشد که علت آن را می توان افزایش حجم تولید داخلی کشورهای در حال توسعه و کاهش 

تولید در کشورهای توسعه یافته به عنوان وارد کننده دانست )نمودار 6(.

 طبق گزارشات فائو بیشترین مازاد گوشت تولیدی تجارت شده، مربوط به گوشت مرغ می باشد که بیش از نیمی از حجم تجارت 
مازاد تولید را در طول دهه آینده شامل می شود و گوشت گاو و خوک در مقام بعدی قرار دارند.
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 توان بالقوه کشور هند
فائو گزارش می دهد سرعت رشد مصرف گوشت در هند منجر به رشد سریع  تولید خواهد شد. اما بزرگترین کشور گیاه خوار جهان 
در سال 2023 هنوز به طور میانگین کمتر از 5 کیلوگرم گوشت به ازای هر نفر در سال مصرف خواهد کرد )نمودار 7 (. در سر شماری 
سال 2011، جمعیت هند 1/21 میلیارد نفر برآورد گردیده است که از این تعداد 213 میلیون نفر زیر خط فقر )سوء تغذیه( هستند، حدود 
یک چهارم غذای نامطمئن مردم جهان در این کشور تولید می شود. چالشهای کشور هند در بهبود وضعیت تغذیه ای مردم  خود ممکن 

است فرصت های جدیدی را برای صنعت مرغ و تخم مرغ هموار نماید. 
کشاورزی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هند داشته و تولید حیوانات اهلی از ابتدا، روند صعودی رشد خود را حفظ کرده است. 
کشاورزی سنتی نیمی از جمعیت این کشور را به کار گمارده و کما کان به عنوان یک منبع اصلی اشتغال در مناطق روستایی تلقی 

می شود.   
چالش مهم برای کاهش فقر در مناطق روستایی این کشور در دهه آینده، افزایش تولیدات کشاورزی خواهد بود. در بررسی اقتصادی 
انجام شده توسط وزارت دارایی هند در سال 14-2013، به تمرکز دولت بر توسعه سیستم پرورش محلی مرغ )تولید خانگی( برای امرار 
معاش خانوارها در کنار طرح های سودمند تولید تجاری مرغ تأکید شده است. تولید تخم مرغ این کشور در حدود 69/73 میلیارد عدد 

تخم مرغ در سال 2013 بوده در حالی که تولید گوشت مرغ 2/68 میلیون تن برآورد شده است. 

 بازار جهانی 
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 چشم انداز افزایش تولید مرغ با افزایش تقاضای مصرف 
پیش بینی تولید گوشت مرغ،  افزایش 1/6 درصدی را در طول دهه آینده نشان می دهد که این روند آهسته تر از نرخ رشد ساالنه 
در دهه گذشته است )2/3 درصد(. افزایش تقاضای گوشت مرغ باعث خواهد شد که باالترین رتبه تولید را در میان انواع گوشت ها 
داشته باشد. از 57/7 میلیون تن تولید گوشت مازاد در سال 2023حدود 28/3 میلیون تن آن سهم گوشت مرغ و 16/7 میلیون تن 

سهم گوشت خوک خواهد بود )جدول 4(. 
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طبق گزارش منتشر شده توسط پروفسور Hans – Wilhelm windhorst در آمریکا ارزش تولید گوشت مرغ  از 21/2 
میلیارد دالر در سال 2000، به 44/1 میلیارد دالر در سال 2013 افزایش یافته است )افزایشی حدود 108 درصد(. گزارش وزارت 
کشاورزی آمریکا )USDA(1 نشان می دهد که محصوالت حاصل از فرآوری گوشت مرغ نزدیک به نیمی از تولید کشورها را شامل 

شده و مابقی به صورت قطعه بندی شده و یا قطعات کوچکی از یک مرغ کامل تولید می شود. 
پیش بینی تولید گوشت مرغ در آمریکا در نیمه دوم سال 2014 و سال 2015 رشد آهسته تری را نسبت به سالهای قبل نشان  
می دهد. با توجه به پیش بینی رشد آهسته قیمت و کاهش حجم تولید دیگر انواع گوشت، وزارت کشاورزی آمریکا انتظار دارد 
تولیدکنندگان زنجیره ای تولید خود را افزایش دهند. هرچند که بعد از تولید 7/08 میلیون تن گوشت مرغ در نیمه اول سال 2014، 
پیش بینی تولید در نیمه دوم سال حدود 1 درصد بیشتر از سال گذشته است )8/73 هزار تن(. با این وجود پیش بینی می شود در آمریکا 

سال به سال تولید گوشت مرغ بیشتر، تا بازار صادرات تقویت شده و اقتصاد بهبود یابد. 

1.United States Department of Agriculture

 بازار جهانی 

برآورد تولید جهانی گوشت مرغ در سال 2014 ، حدود 110 میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال 2023 به 134/51 
میلیون تن برسد )نمودار 8(. کشورهای اصلی تولید کننده )چین، آمریکا، برزیل، روسیه( بیشترین رشد تولید را در دهه آینده خواهند 
داشت. طبق آمار فائو کشور چین مقدار 15/3 میلیون تن از کل تولید گوشت مازاد جهان را تولید خواهد کرد، در رتبه دوم آمریکا با 
تولید 6 میلیون تن و برزیل با تولید 4/5 میلیون تن در رتبه سوم جای می گیرند. دیگر تولید کنند گان اصلی کشورهایی هستند که 
سریع ترین رشد را تجربه می کنند. از جمله این کشورها می توان به آرژانتین: 30 درصد، اندونزی 47 درصد و ویتنام 39 درصد اشاره 

کرد )نمودار 9(.



79 صنعت طیور در سال 93

  نقش کشورهای آمریکای التین
در سال 2013 برزیل و مکزیک جایگاه خود را در رتبه سوم و پنجم تولید کنند گان جهان حفظ کردند. برآوردها حاکی از تولید 
5،608 میلیون جوجه گوشتی در برزیل و 1،472 میلیون جوجه گوشتی در مکزیک می باشد. بعد از افت حجم تولید جوجه گوشتی از 

سال 2011  پیش بینی می شود در برزیل تولید گوشت مرغ به 12/68 میلیون تن در سال 2014 افزایش یابد. 
در آمریکای التین بیش از نیمی از تولید )53 درصد( توسط سه شرکت بزرگ Brazil food. JBS و  Aurora صورت 
می گیرد. پیش بینی ها نشان می دهد 22 درصد جوجه گوشتی بیشتری در سال 2021 در جهان تولید شود که سهم کشور برزیل به 

دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مطلوب و رشد مداوم اقتصادی در حصول این نتیجه بیشتر خواهد بود.  
در مکزیک تولید تا  2010 ثابت بوده  ولی پیش بینی می شود در سال 2014 تولیدی معادل 2/98 میلیون داشته باشد که این 
مقدار باالتر از تولید سال 2013 )حدود 2/91 میلیون تن( خواهد بود. در مکزیک نیز همانند برزیل بیشترین حجم تولید )66 درصد(  
مربوط به سه شرکت مشهور و بزرگ Bachoco،Pilgrim  و San Antonio می باشد. مصرف کنند گان مکزیکی اساساً مرغ 
تازه را ترجیح می دهند. مرغ قبل از اینکه  فروخته  شود برای مشتری ذبح می شود. بنابراین معمواًل مرغ در مکزیک به صورت زنده 

وارد بازار فروش می شود. 
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  بازار جهانی تخم مرغ
بیش از 1250 میلیارد عدد تخم مرغ در سال 2013 از گله های تخم گذار )تقریباً از 6/9 میلیارد مرغ تخمگذار( در جهان تولید شده 
است. این حجم تولید وزنی معادل 67 میلیون تن را شامل می شود. از سال 2000 تا 2013 تولید جهانی 31 درصد افزایش یافته که 

میانگین رشدی معادل 2/4 درصد در سال دارد )نمودار 10(. 

 بازار جهانی 
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  مشارکت کشورهای آسیایی:
بیش از 90 درصد تخم مرغ تولیدی در سطح جهان از مرغ های تخمگذار تجارتی می باشد. ساالنه بیش از 66/5 میلیون تن تخم 
مرغ از مرغ های تخمگذار تولید می شود که سهم قاره آسیا – اقیانوسیه از این تولید، بیش از 39/5 میلیون تن )59/5 درصد(، اروپا 
نزدیک به 11 میلیون تن ) 16 درصد (، آمریکای شمالی تقریباً 6 میلیون تن )9 درصد(، آمریکای جنوبی نزدیک به 4/5 میلیون تن 

)بیش از 6/5 درصد( و سهم آفریقا 3 میلیون تن )4/5 درصد( می باشد )نمودار 11(.
داده ها نشان می دهد که در آسیا تولید تخم مرغ مسیر طوالنی را در طی 50 سال گذشته طی کرده است. طبق داده های مرکز 
ملی آمار در چین، کشور چین که طی 50 سال گذشته تنها 732،000  تن تخم مرغ تولید کرده است، تولید کل انواع تخم مرغ با 0/5 
درصد افزایش از سال 2012 به 28/76 میلیون تن در سال 2013 رسید. این رقم معادل 575 میلیارد عدد تخم مرغ در مقایسه با 572 
میلیارد عدد در سال 2012 است که این امر باعث شده کشور چین به عنوان تولید کننده برتر همتراز با آمریکا قرار گیرد. بعد از آن هند 
و ژاپن به ترتیب در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. در یک دوره زمانی کوتاه، نرخ رشد تولید تخم مرغ در هند 4-3 درصد پیش بینی 
شده است. آمارهای وزارت کشاورزی ژاپن نیز نشان می دهد با وجود 5 درصد کاهش در تعداد مرغ های تخمگذار از سال 2008، این 

کشور تولید ساالنه خود را در حدود 2/5 میلیون تن حفظ کرده است )نمودار12(.
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  تولید تخم مرغ در آمریکای شمالی: 
در گزارش ارائه شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا تولید تخم مرغ خوراکی در این کشور از 80/67 میلیارد عدد در سال 2012 
به  82/59 میلیارد عدد در سال 2013 رسید که این مقدار تخم مرغ از حدود 288 میلیون مرغ تخمگذار تولید شده است. در پایان سال 
2013، حدود 50 درصد تخم مرغ تولیدی در آمریکا از تولید گله های تخمگذار تجاری 11 شرکت بزرگ با 151 میلیون مرغ تخمگذار 

تولید شد. پیش بینی می شود 85/8 میلیارد عدد تخم مرغ خوراکی در سال 2015 در آمریکا تولید گردد )نمودار 13(. 
در آمریکا کل تولید تخم مرغ در سال 2013 ، حدود 95 میلیون تن بوده که 2/35 میلیون تن بیشتر از سال 2012 می باشد و 
این مقدار ناشی از تولید 345 میلیون مرغ تخمگذار می باشد. گزارش ماه جوالی 2014 نشان می دهد که تعداد مرغ تخمگذار در این 

کشور سال به سال 2 درصد افزایش خواهد یافت تا در دهه آینده به 352 میلیون مرغ تخمگذار برسد

 بازار جهانی 
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طبق داده های نقل شده از انجمن ملی مکزیک، این کشور در سال 2013، حدود 2/57 میلیون تن تخم مرغ تولید کرده که از سال 
2000 به بعد 44/5 درصد افزایش نشان می دهد )جدول5(.
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  تغییر رتبه اروپا در تولید تخم مرغ جهانی
اگر مجموع تولید کل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک  واحد مستقل  در نظر گرفته شود، اتحادیه اروپا با تولید 7/2 
میلیون تن در سال 2013 رتبه دوم جهان را دارد.  تولید تخم مرغ در اتحادیه اروپا تنها روی 7 کشور متمرکز شده است که 75 درصد 

کل تولید منطقه را دارا هستند )نمودار 14(.
بررسی تحوالت اروپا در تولید تخم مرغ و تجارت آن، توسط پروفسور Hans Wilhelm Windhorst در کنفرانس تجاری  

کمیسیون بین المللی تخم مرغ در سال 2014 در وین ارائه شد. او متذکر شد در حالیکه تولید جهانی تخم مرغ رشدی حدود 28/3 
درصد یا 14/4 میلیون تن طی سالهای 2012 – 2000  داشته است، تولید کننده های اروپایی با وجود مشکالت اخیر در تجارت، به 

افزایش تولید حدود 11 درصد )1 میلیون تن(  دست یافته اند.  

 بازار جهانی 
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  شرق اتحادیه اروپا:
در اتحادیه اروپا تولید از سال 2000 تا 2012  به مقدار 6/3 درصد رشد داشته است. گزارش Windhorst  نشان می دهد که ریشه 
اصلی این بهبود نسبی تولید تخم مرغ در اروپا، تولید داخلی کشورهای اروپای شرقی است. برای مثال تولید تخم مرغ در کشور ترکیه به 
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. پس از سقوط تولید از 13/8 میلیارد به 11/8 میلیارد تخم مرغ از  سال 2009 تا 2010 ، تولید 
این کشور در سال 2013 به حدود  16/5 میلیارد عدد تخم مرغ رسیده است که در طول دهه گذشته بی سابقه بوده است )نمودار 15(.  
رویهم رفته شرق اتحادیه اروپا باالترین رشد مطلق و نسبی را تجربه کرده و مناطق شمالی و جنوبی همچنان به تولیدات خود 

افزوده اند؛ در حالی که غرب اروپا افت 9/3 درصدی را در طول دوره مشابه تجربه کرده است. 
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  تجارت مرغ و تخم مرغ 
طبق گزارش فائو تجارت کل انواع گوشت در جهان )گوشت مرغ 45 درصد آن را شامل می شود(، 10 درصد تولید خواهد بود. در 
پایان سال 2014 حجم تجارت گوشت مرغ با رشدی آرام تر از دهه گذشته، افزایش 2/4 درصدی را در پی داشت که قابل استناد به 

افزایش تولید در میان کشورهای صادر کننده و قیمت رقابتی مرغ نسبت به انواع گوشت های دیگر است. 
بر اساس پیش بینی فائو صادرات جهانی گوشت مرغ در سال 2023 بیش از 16 میلیون تن خواهد بود که نسبت به دوره   2011-13 
)با احتساب 12 میلیون تن صادرات( 4 میلیون تن بیشتر خواهد بود. واردات جهانی گوشت مرغ نیز 15/9 میلیون تن در سال 2023 
پیش بینی شده که در مقایسه با دوره 13-2011 )با احتساب واردات 12 میلیون تن( 3/9 میلیون بیشتر خواهد بود. کشورهای در حال 
توسعه با رشد 2/74 درصدی در سالهای 23-2013 و رشدی آرامتر از 10 سال گذشته در واردات و صادرات جهانی همچنان پیشتاز 
خواهند بود. در اروپا نیز میانگین رشد قابل مالحظه  3/6 درصدی در صادرات دوره منتهی به سال 2023 پیش بینی می شود )جدول6(. 

 بازار جهانی 
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  چشم انداز صادرات
منشأ صادرات در دهه آینده عمدتا از کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی خواهد بود. جایی که کشورهای صادر کننده رتبه اول 
و دوم گوشت مرغ به ترتیب برزیل و آمریکا در آن قرار دارند. در سال 2015 کشورهای اصلی صادر کننده چیزی حدود 10 میلیون تن 
گوشت مرغ تجارت خواهند کرد، که برآورد می شود از کل گوشت صادر شده، 3/76 میلیون تن آن مربوط به برزیل و  3/69 میلیون 

تن از آن آمریکا خواهد بود. رشد صادرات در آمریکا شامل گوشت مرغ و بوقلمون نیز می شود. 

  چشم انداز واردات 
در مجموع، میانگین واردات جهانی گوشت مرغ حدود 12 میلیون تن در طول دوره 13-2011 بود. انتظار می رود افزایش واردات 
در دهه آینده ادامه یافته و به 12/25 میلیون تن در سال 2014 و 12/88 میلیون تن در سال 2015 برسد. این روند رشد تا 15/86 
میلیون تن در سال 2023  ادامه خواهد داشت. تقاضای قابل مالحظه برای واردات که در دهه آینده نیز ادامه خواهد داشت، مربوط به 
قاره آسیا و آفریقا می باشد. انتظار می رود کشور مکزیک نیز در سالهای آینده واردات گوشت مرغ خود را افزایش دهد. در مقابل کشور 
روسیه که از نظر تاریخی یکی از کشورهای وارد کننده اصلی محصوالت طیور از اتحادیه اروپا بوده است، با توجه به افزایش تولیدات 
خود، واردات را از اروپا کاهش می دهد، در نتیجه رشد تقاضای واردات برای گوشت مرغ در اتحادیه اروپا ثابت مانده؛ اما تعادل تجارت 
تخم مرغ در اتحادیه اروپا در سال 2014 همچنان مثبت باقی خواهد ماند )نمودار 16(. در پایان سال 2014 کشورهای اتحادیه اروپا 
حدود 126،000 میلیون تن تخم مرغ خوراکی صادر کرده اند )به جز تخم مرغ نطفه دار( و تنها 7،000 تن واردات تخم مرغ داشته اند.
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  پنجاه  شرکت برتر تولید کننده طیور در جهان 
 جدول شماره )7( رتبه بندی 50 شرکت بزرگ تولیدکننده گوشت مرغ همراه با تعداد کشتار ساالنه را نشان می دهد. همان طور 

که مشاهده می شود.  بزرگترین شرکتهای تولید کننده طیور در سه کشور آمریکا، برزیل و چین قرار دارند.  

 بازار جهانی 
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   تغییر رژیم غذایی، کاهش هزینه ها، افزایش مصرف جهانی تخم مرغ
در سال 2013 ایاالت متحده در تولید و همچنین مصرف تخم مرغ پیشرو بوده است. وزارت کشاورزی آمریکا مصرف سرانه تخم 
مرغ در این کشور را تقریباً 260 عدد در سال 2014 پیش بینی نموده است )نمودار 17(.  رشد در مصرف سرانه تخم مرغ نشان می دهد 

تنها پروتئین اصلی حیوانی در این طبقه بندی است که از سال 2011  پیشرفت کرده است. 

)Joanne lvy( رئیس کمیسیون تخم مرغ آمریکا عنوان کرد: ما در مرحله آغازین یکی از  شکوفا ترین دوره های رشد بلند 
مدت تخم مرغ در این دهه هستیم. دلیل اولیه این روند تغییر در رژیم غذایی مردم کشور است که شاید مهم ترین بخش این دلیل 

افزایش رشد ثابت و پایدار مصرف پروتئین است. 
   مکزیک و هند دیگر نقاطی هستند که دارای توان بالقوه در افزایش مصرف تخم مرغ هستند.کشور آمریکا 
تنها کشوری نیست که مصرف تخم مرغ در آن طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. مطابق با پیش بینی های انجام شده کل 
مصرف ساالنه تخم مرغ در مکزیک برای اولین بار در سال 2013 از 3/3 میلیون تن فراتر رفته است )نمودار 18(. در اتحادیه اروپا بعد 
از افزایش قیمت تخم مرغ در سال 2012 به دلیل هزینه های باالی خوراک و نهاده ها، برای کمک به افزایش مصرف، قیمت تخم 

مرغ در سال 2013 کاهش یافت. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی می کند این روند تا سال 2015 ادامه داشته باشد )نمودار 19(. 
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هند یکی دیگر از کشورهایی است که تغییر در مصرف فراورده های طیور را تجربه می کند. اخیراً میانگین مصرف سرانه تخم مرغ 
در هند حدود 63 عدد اعالم شده است )مصرف سرانه در آمریکا 250 عدد است(  اما با تغییر رژیم غذایی و افزایش مصرف پروتئین، 
پیش بینی می شود نرخ مصرف تخم مرغ تا قبل از سال 2020 به 100 عدد در سال برسد. از این به بعد دام و طیور و ماهی تنها 9درصد 
کالری و 20 درصد پروتئین دریافتی و از طرف دیگر حبوبات 50 درصد کالری و پروتئین دریافتی را شامل  می شود )نمودار 20(. با این 

حال داده های اخیر فائو نشان می دهد سهم حبوبات در رژیم غذایی مردم هند رو به کاهش است. 

 OECD: Organization for Economic Cooperation and Development
نام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می باشد که انجمنی منحصر به فرد با 34 عضو از اقتصادهای مختلف همراه با 70 اقتصاد غیر عضو که در زمینه 

ترویج رشد اقتصادی، رفاه و توسعه پایدار با یکدیگرهمکاری می کنند.  
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بازار جهانی نهاده ها

 ذرت
ذرت به دلیل تنوع مصرف فراوان، کیفیت و ارزش غذایی مطلوب در سطح وسیعی از جهان کشت می شود و به سلطان محصوالت 
کشاورزی معروف است. ذرت گیاه مفیدی است که تقریباً تمامی قسمتهای آن اعم از ساقه، برگ، دانه و حتی کاکل و چوب آن قابل 

مصرف است و بیش از 500 فراورده گوناگون از آن به دست می آید. 
موارد مصرف در تغذیه انسان: 25 -20 درصد، تغذیه دام و طیور: 75 – 70 درصد و مصارف صنعتی و دارویی 5 درصد است. 
دانه ذرت در مرغداری ها، علوفه تر و خشک و سیلو شده و کنجاله دانه آن در دامداری ها مورد استفاده قرار می گیرد. ذرت از گیاهان 
علوفه ای است که هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت مورد توجه بوده به طوری که 70 درصد جیره غذایی طیور را تشکیل می دهد. 

از یک بوشل ذرت )معادل 25/4 کیلوگرم(، می توان یکی از محصوالت ذیل را بدست آورد:  
  14/29 کیلوگرم نشاسته: که به دلیل شفافیت آن، در کارخانجات و صنایع غذایی به جای پودرهای غیر شفاف استفاده می گردد.

  10/16 کیلوگرم فیبر پلی الکتیک اسیدPLA( 1 (:  از نشاسته ذرت برای ساخت پلیمرهای پلی الکتیک اسید یا پلی الکتید استفاده 
می شود. از پلی الکتید نیز در ساخت پالستیک های تجدید پذیر در طبیعت استفاده می گردد. در سال 2010 ، مصرف این ماده در 

ساخت بیو پالستیک رتبه دوم را در جهان داشته است. 
  14/97 کیلوگرم شیرین کننده: ماده ای غلیظ به نام شربت ذرت که طعم شیرینی داشته و به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. 

این ماده جاذب رطوبت بوده و با جذب آب به تازه ماندن مواد کمک می کند.
   10/6 لیتر سوخت اتانول: از نشاسته ذرت برای تولید اتانول استفاده می شود. مواد باقی مانده مانند: پروتئین، فیبر و  روغن به عنوان 

مواد حاصله در تغذیه حیوانات استفاده می شود. 
   7/94 کیلوگرمDDGS 2  : فراورده حاصل از تقطیر ذرت پس از استخراج اتانول

   6/12 کیلوگرم گلوتن ذرت
   11/79 کیلوگرم کنجاله گلوتن

   0/68 کیلوگرم روغن ذرت 

1. Polylactic acid

2. Distiller ُs Dried Grain with Soluble

 بازار جهانی 
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 بازار جهانی ذرت
وضعیت اخیر که در بازار جهانی ذرت پیش آمده )افزایش عرضه، مصرف و ذخیره پایانی(، در نتیجه چندین عامل می باشد که 

همگی در طول سالهای 2013 تا اوایل سال 2015 به وجود آمده اند. 
برداشت محصول فراوان ذرت در نیمه اول سال 2013 در آمریکای جنوبی و سپس به دنبال آن رکورد باالی محصول ذرت در 
پائیز  2013 در ایاالت متحده نیز منجر به افزایش عرضه ذرت در آمریکا و جهان در سال 2013 ، افزایش ذخیره پایانی و مصرف 
ذخیره پایانی در سال 14-2013 شد. سپس دومین افزایش متوالی در برداشت محصول ذرت در اوایل سال 2014  )هرچند کمتر از 
2013( در آمریکای جنوبی رکورد دیگری را در مقدار محصول ذرت 2014 آمریکا رقم زد. افزایش عرضه جهانی ذرت در سال تجاری 
15-2014 اساسا از رکورد تولید باالی کشور آمریکا منشأ گرفته است. به همان اندازه عرضه این محصول در کشورهای دیگر از سال 

تجاری 14-2013 به سال 15-2014 عمال کاهش یافته است.  
این عوامل همراه با رشد 4/7 درصدی در مصرف ذرت آمریکا برای تولید اتانول در سال 2014 محرک های اصلی هستند که 
در پیش بینی افزایش تعادل عرضه و تقاضای جهانی ذرت در سال تجاری 15-2014 تأثیر دارند. با افزایش عرضه و تقاضای جهانی 
ذرت در سال 2014، انتظار می رود قیمت ذرت آمریکا و جهان در اواخر زمستان و در بهار 2015 نسبتا پائین بماند. همانطور که گفته 
شد قیمت های پائین تر در پائیز 2014 و پیش بینی کاهش سود حاصل از فروش ذرت در سال تجاری 15-2014 منجر به اعتدال 
در کشت ذرت در آمریکای جنوبی در ماههای دسامبر تا فوریه شده و احتماال منجر به کاهش کشت ذرت در آمریکا در ماه آوریل تا 
ماه می 2015 خواهد شد. این عوامل حتی اگر هیچگونه مشکلی در تولید ذرت در تابستان 2015 ایجاد نکنند، ممکن است سرانجام 
باعث کاهش عرضه جهانی ذرت، ذخیره پایانی کمتر و باال رفتن حداقل قیمت ذرت در سه ماه اول سال تجاری 16-2015 )سپتامبر 

تا نوامبر( و بعد از آن شوند.
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  تولید جهانی ذرت درنقاط مختلف جهان
پیش بینی شده که تولید جهانی ذرت 988 میلیون تن در سال زراعی 15-2014 باشد که با کمی بیشتر از تولید سال قبل )14-

2013( باالترین رکورد تاریخ  تولید  ذرت را خواهد داشت.  
جدول )8 ( پیش بینی تولید کشورها یا نقاط اصلی تولید کننده ذرت جهان را در سال تجاری 15-2014 و سال های قبل نشان 
می دهد. گزارشات نشان می دهد در سال تجاری 15-2014 در آمریکا تولید ذرت نسبت به سال گذشته با 9/8 میلیون تن افزایش به 
361/1 میلیون تن می رسد. در اتحادیه اروپا تولید با افزایش 9/4 تن نسبت به سال گذشته به 73/7 میلیون تن و در جنوب شرقی آسیا 
تولید با 790 هزار تن افزایش نسبت به سال گذشته به حدود 27/7 میلیون تن خواهد رسید. اما در کشورهایی مانند آرژانتین تولید ذرت 
نسبت به سال گذشته 3 میلیون تن کاهش داشته و به 22 میلیون تن رسیده است. کشورهایی مانند: برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، 
چین و اوکراین در سال تجاری 15-2014 نیز تولیدی کمتر از سال گذشته را تجربه کرده اند. دلیل تولید کمتر در آفریقای جنوبی کشت 

بیشتر سویا نسبت به ذرت بوده است. تولید کشورهای مصر و مکزیک تغییری نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد. 
آمریکا با 361 میلیون تن تولید، بزرگترین تولید کننده ذرت جهان در سال 15-2014 و به دنبال آن کشور چین با تولید 215/5 

میلیون تن در رتبه دوم قرار دارد. 
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  صادرات جهانی ذرت 
صادرات جهانی ذرت در سال تجاری 15-2014 حدود 112/3 میلیون تن پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته 14 درصد 
کاهش یافته است. در جدول )9( نام کشورهای صادر کننده ذرت نشان داده شده است. صادرات ذرت سال تجاری 15-2014 در 
اتحادیه اروپا و چین نسبت به سال گذشته 0/1 میلیون تن افزایش یافته است. اما در کشورهای دیگر صادرات نسبت به سال گذشته 
کاهش نشان می دهد. این کاهش در کشورهایی نظیر آمریکا )4/25 میلیون تن(، آرژانتین )4 میلیون تن( ، برزیل)2 میلیون تن(، 

آفریقای جنوبی)0/8 میلیون تن(، خاورمیانه)0/9 میلیون تن(، کانادا)1/4 میلیون تن( و اوکراین )3/5 میلیون تن( ثبت شده است.
آمریکا با صادرات  44/5 میلیون تن ذرت در سال 2014/15 به عنوان پیشرو در صادرات جهانی ذرت و به دنبال آن برزیل و 

اوکراین با صادرات 19/5 و 16/5 میلیون تن به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار دارند.  

 بازار جهانی 
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  واردات جهانی ذرت 
واردات جهانی ذرت در سال 15-2014 با کاهشی حدود 9/9 درصد نسبت به سال تجاری گذشته، 110/1 میلیون تن پیش بینی 

شده است که از این مقدار تنها 0/64 میلیون تن سهم  کشور آمریکا  باشد. 
جدول )10 ( کشورهای وارد کننده ذرت در جهان در سال تجاری جاری و گذشته را نشان می دهد. کشورهایی مانند ژاپن، کانادا 
هر سال به واردات خود می افزایند؛ در حالی که کشورهای آمریکا، مصر، اتحادیه اروپا، خاورمیانه کره جنوبی و چین واردات خود را 
نسبت به گذشته کاهش داده اند. واردات ذرت مکزیک در سال جاری مقدار بسیار کمی نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد؛ 
در حالی که واردات کشورهای شوروی سابق )شامل 12 کشور ( بدون تغییر مانده است.  ژاپن به عنوان بزرگترین وارد کننده ذرت در 
جهان با واردات 15/4 میلیون تن )13/4 درصد واردات جهانی( بوده و بعد از آن کشور مکزیک با واردات 10/9 میلیون تن ذرت )9/5 

درصد واردات جهانی( در رتبه دوم است.   
 الزم به توضیح است که ایران با واردات 5/52 میلیون تن ذرت در مقام ششم جهان جای دارد )با سهم 4/8 درصد از کل واردات جهانی(. 
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  مصرف جهانی ذرت در تغذیه دام و طیور
مصرف ذرت در تغذیه دام و طیور در سال 15-2014 حدود 594/2 میلیون تن پیش بینی شده است که 3/7 درصد بیشتر از 
سال 14-2013 و 15 درصد بیشتر از سال 13-2012 می باشد. جدول) 11(  مقدار مصرف ذرت در بخش تغذیه دام و طیور را نشان 
می دهد. در اکثر کشورها به جز کانادا مصرف ذرت در تغذیه دام و طیور سال به سال افزایش یافته است. چین بزرگترین مصرف کننده 
ذرت در بخش تغذیه دام و طیور )158 میلیون تن( می باشد و به دنبال آن آمریکا )با مصرف 134 میلیون تن(  در مقام دوم قرار دارد. 

 بازار جهانی 
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 مصرف جهانی ذرت در صنعت 
مصرف جهانی ذرت در صنعت 376/9 میلیون تن در سال 15-2014 پیش بینی شده که حدود 210 میلیون تن آن مربوط به 

آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده ذرت جهان است. 
در جدول )12( مصرف جهانی کشورها نشان داده شده است. به غیر از کشورهای برزیل، ژاپن، کره جنوبی، چین و اوکراین که در 
سال جدید هیچ تغییری در میزان مصرف نسبت به سال گذشته نشان نمی دهند. در بقیه کشورها سال به سال مصرف افزایش می یابد. 
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 مصارف صنعتی ذرت در آمریکا
بخش عمده ذرت استفاده شده در آمریکا  جهت تولید اتانول مصرف می شود. نمودار )24( روند ذرت مصرف شده جهت تولید 
اتانول در این کشور را در سالهای مختلف نشان می دهد. از کل اتانول تولید شده در جهان که حدود 93،120 میلیون لیتر می باشد، 
سهم کشور آمریکا با تولید 54،197 میلیون لیتر اتانول، 58 درصد بوده و کشور برزیل با سهم 25 درصد در رتبه دوم قرار دارد. بزرگترین 
صادر کننده اتانول در جهان نیز آمریکا است که مهمترین بازارهای هدف آن را به ترتیب کشورهای: کانادا )42 درصد(، برزیل )13 

درصد( و امارات متحده عربی )10درصد( تشکیل می دهند.   

 بازار جهانی 
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 مصرف جهانی ذرت
کل ذرت مصرفی جهان در سال تجاری 15-2014 حدود 971 میلیون تن پیش بینی می شود که 1/9 درصد بیشتر از سال 

گذشته می باشد.)نمودار26(

 ذخیره پایانی ذرت جهان
بر اساس پیش بینی ها ذخیره پایانی ذرت جهان در سال 15-2014 با افزایش 16/9 میلیون تن نسبت به سال گذشته به 189/2 
میلیون تن می رسد و اگر این نتیجه محقق شود، شاهد بیشترین مقدار ذخیره جهانی ذرت از سال 08-2007 تا به حال خواهیم بود.

جدول) 13 ( میزان ذخایر پایانی کشورهای مهم را نشان می دهد. در میان این کشورها ذخایر پایانی کشورهایی مانند برزیل، 
آفریقای جنوبی، مصر، کره جنوبی و کانادا در سال تجاری 15-2014 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ژاپن نیز ذخایر پایانی 

خود را همچنان ثابت حفظ کرده است. بقیه کشورها به ذخایر پایانی خود سال به سال افزوده اند. 

 بازار جهانی 



103 صنعت طیور در سال 93

 کاهش شدید برداشت جهانی محصول ذرت در سال 16 – 2015 
شورای جهانی غالت اعالم کرد که تولید محصول ذرت در سال 16-2015 با شیب تندی کاهش خواهد یافت، که این موضوع 
را می توان مربوط به  عقب نشینی کشاورزان از کشت ذرت به دلیل ذخیره باالی جهانی آن طی سه سال گذشته دانست. این شورا در 
اولین پیش بینی خود، میزان برداشت محصول ذرت در سال آینده را 941 میلیون تن اعالم کرد که نسبت به سال 15-2014 کاهش 
خواهد داشت )4/9 درصد(.  تولید کمتر، مصرف را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال مصرف جهانی نیز با 13 میلیون تن کاهش 
به حدود 961 میلیون تن در سال آینده خواهد رسید. عمده ترین اثر آن، کاهش تولید خوراک دام و طیور در مناطقی خواهد بود که 
بیشترین مصرف ذرت را در سال 15-2014 داشته اند. ذخیره پایانی ذرت در پایان سال 16-2015 با 20 میلیون تن کاهش از سطح 

فعلی به 171 میلیون تن خواهد رسید. احتمال افزایش ذخیره سال به سال ذرت ضعیف است.
موجودی ذرت کشورهای بزرگ صادر کننده مانند ایاالت متحده، برزیل و اوکراین، تأثیر به سزایی بر روی تنظیم قیمت 
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این محصول و موجودی آن در بازار دارد. با این حال شورای جهانی غالت اعالم کرد که ذخیره غالت حتی با وجود کاهش 5 درصدی 
در ذخیره ذرت، همچنان آنها را در شرایط مطلوبی تا رسیدن به فصل بعدی کشت و زرع قرار می دهد.

آیا کشت آتی ذرت به اندازه کافی کاهش خواهد داشت که  قیمت آن را در سال 2015 افزایش دهد؟
سال 2014 دومین سال پیاپی بود که رکورد کاهش کشت ذرت را ثبت کرد؛ درحالی که وضعیت آب و هوا به طور غیر منتظره ای 

خوب بوده و میزان برداشت محصول باالتر از سطح انتظارات اولیه بوده است. 
بانک کامرز1  افزایش قیمت را در چشم انداز آتی بازار جهانی ذرت پیش بینی کرده است. دلیل این افزایش قیمت را می توان از 
یک طرف، به افزایش سطح زیر کشت سویا نسبت داد که بیشتر در کشورهای برزیل و آمریکا مشاهده می شود. بویژه در آمریکا تغییر 
جهتی که از کشت ذرت به سمت دانه های سویا صورت گرفته و در فصل آینده نیز ادامه خواهد داشت، باعث شده برای اولین بار از 
سال 2010 کمتر از 36/42 میلیون هکتار زیر کشت ذرت رود. از طرف دیگر در همین زمان، تقاضا برای خوراک دام و طیور افزایش 
یافته و همچنین قیمت دام و طیور نیز باال رفته است، در حالی که هنوز قیمت خوراک دام و طیور پایین است و این امر انگیزه ای را 
برای گسترش گله ها ایجاد کرده است. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که تولید اتانول گیاهی در آمریکا سود آوری بیشتری دارد. 

به هر حال، انتظار بر این است که تعادل بازار ذرت، باالخره تا سال 16-2015 به صورت مشخصی ثبات پیدا کند.

 پیش بینی واردات ذرت در 10 سال آینده
پیش بینی ها نشان می دهد که از سال 15-2014 تا سال 24-2023 تجارت غالت دانه درشت در جهان 36 میلیون تن )25 
درصد( افزایش یابد. انتظار می رود ذرت باعث افزایش سهم تجارت غالت دانه درشت در جهان گردد. گسترش تولید و پرورش دام و 

طیور در کشورهایی که کمبود خوراک دارند نقش اصلی را در رشد واردات این  نوع غالت بازی می کند. 
 بازارهای اصلی مانند: چین، مکزیک، آفریقا و خاورمیانه رشد بیشتری را نشان می دهند. 

  پیش بینی می شود واردات ذرت در چین با رشد کم به 22 میلیون تن در سال 24-2023 برسد. تقویت تقاضای داخلی چین به 
دلیل تغییرات ساختاری و رشد سریع در بخش دام و طیور عالوه بر افزایش مصرف صنعتی است. افزایش واردات ذرت چین نزدیک 

به نیمی از رشد پیش بینی شده برای تجارت جهانی ذرت را شامل خواهد شد. 
  واردات ذرت مکزیک از 11 میلیون تن در سال 15-2014 به حدود 15/5 میلیون تن در سال 24-2023 خواهد رسید. 

  طبق پیش بینی ها در پاسخ به افزایش تقاضای تولید کنند گان و پرورش دهندگان دام و طیور ، واردات ذرت در کشورهای جنوب 
شرقی آسیا با 37 درصد افزایش به 12 میلیون تن در سال 24-2023 خواهد رسید. این منطقه دارای رشدی معادل 10 درصد رشد 

واردات جهانی ذرت را دارد. 

1.Commerz Bank
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  پیش بینی صادرات ذرت در 10 سال آینده
  افت تولید ذرت در آمریکا به دلیل مشکالت و شرایط آب و هوایی نامطلوب طی چند سال گذشته باعث کاهش صادرات گردیده 
است. انتظار می رود طی چند سال آینده این کاهش جبران گشته و پیش بینی می شود تا سال 24-2023 صادرات ذرت آمریکا به 

حدود 57 میلیون تن افزایش یابد. با این حال سهم صادرات جهانی آمریکا تنها 40 درصد افزایش می یابد.
صادرات ذرت شوروی سابق )عمدتا اوکراین( 7 میلیون تن افزایش می یابد )38 درصد( تا به 26 میلیون تن در سال 24-2023 برسد. 
وجود منابع مستعد طبیعی، افزایش آزادیهای اقتصادی، گسترش استفاده از دانه های هیبرید و تحقیقات فراوان در بخش کشاورزی، 
باعث گسترش تولید در این منطقه خواهد شد. اگرچه در پیش بینی ها مصرف ذرت در خوراک دام و طیور در شوروی سابق به سرعت 

افزایش می یابد، صادرات آن نیز در میان صادر کنند گان ذرت با پیشی گرفتن از آرژانتین و مکزیک دومین رتبه را دارد.
در آرژانتین به دلیل تداوم کنترل صادرات در بخش ذرت، پیش بینی می شود که در سال های اول پیش بینی، صادرات ثابت بماند.
صادرات برزیل در چند سال گذشته به دو برابر سطح قبل از سال های 12-2011 رسیده است. تولید ذرت به عنوان دومین محصول 
بعد از سویا، در بخش بزرگی از ایالت ماتو گروسو)Mato grosso(  در برزیل در پاسخ به قیمتهای باالی این محصول افزایش یافته 
است. این مقدار ذرت تولید شده، تقاضای داخلی را به صورت کامل برآورده نخواهد کرد. اما انتظار بر این است صادرات افزایش یابد و 

این افزایش در پاسخ به بهبود زیربنای صادرات و افزایش قیمت جهانی باشد. 
در اتحادیه اروپا پیش بینی می شود در طول دهه آینده مقدار  ذرت استفاده شده برای تولید اتانول با سرعت بسیار آهسته افزایش 
یابد. در پیش بینی ها اتحادیه اروپا به عنوان وارد کننده عمده ذرت شناخته می شود. هر چند که صادرات خود را که حدود 3 میلیون تن 
است حفظ می کند. همانگونه که امتیازاتی را از نظر   هزینه های کمتر حمل و نقل در بخش هایی از آفریقای شمالی و خاور میانه دارد. 

صادرات ذرت در بخش های دیگر منطقه اروپا اکثراً از صربستان به اتحادیه اروپا روند افزایشی خواهد داشت. 
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   سویا 
سویا از انواع حبوبات است که محل کشت اولیه آن در آسیا بوده، اما تولید و توسعه انبوه آن در کشور آمریکا صورت گرفته است. 
سویا را یک دانه همه کاره می توان نامید که از آن در مواد غذایی مختلف و روغن های خوراکی استفاده می شود. حدود 5000  سال قبل 
در چین، دانه سویا را به عنوان یک ماده مغذی می شناختند و به تدریج به کلیه نقاط دنیا فرستاده شد. سویا ماده غذایی با پروتئین باال و 
حاوی آنتی اکسیدان های قوی، اسیدهای چرب ضروری و نیز مقادیر باالی ایزوفالوونوئیدها و سایر ترکیبات است. ایزوفالوونوئیدهای 

سویا ترکیباتی شبیه به استروژن هستند که فیتو استروژن نامیده می شوند.
 محققان روسی جزو اولین کسانی بودند که فواید سویا را دریافتند. سویا دارای پروتئین فراوان، اسیدهای آمینه ضروری برای  
انسان، کلسیم، آهن، فسفر، منیزیم، روی، ویتامین های گروه B و فیبر می باشد. سویا کاربردهای متنوعی در زنجیره غذایی جهان 
دارد. دانه این گیاه نقش بسیار مهمی را در تغذیه انسان، صنعت خوراک دام و طیور و همچنین در تولید سوخت ایفا می نماید. تقریبًا 
87 درصد سویای تولید شده در جهان در کارخانجات روغن کشی به روغن سویا و کنجاله آن تبدیل می شود. 13 درصد باقی مانده 
به مصرف مستقیم انسان می رسد. در فرایند روغن کشی سویا، حدود 20 درصد روغن استخراج می گردد که برای انسان و یا تولید 

سوخت کاربرد دارد و مابقی به عنوان کنجاله سویا به مصرف خوراک دام و طیور می رسد. 

  کنجاله سویا پروتئین ایده ال برای تغذیه طیور
کنجاله سویا منبع اصلی تأمین پروتئین در تغذیه طیور است. دالیل استفاده از این محصول در جیره طیور شامل ثبات نسبی در 
ترکیبات، در دسترس بودن در طول سال و باال بودن محتوای پروتئین خام آن است. کنجاله سویا از دیگر گیاهانی که برای پروتئین 
آنها کشت می شوند دارای پروتئین خام بیشتری است. احتماال کنجاله سویا تنها تامین کننده پروتئین در جیره طیور است که هیچ 
گونه محدودیتی در میزان مصرف آن وجود ندارد. هنگامی که کنجاله سویا به روش صحیح در معرض گرما قرار گیرد و عامل بازدارنده 

تریپسین آن غیر فعال شود، هیچ عامل ضد تغذیه ای عمده ای در آن باقی نمی ماند. 

 بازار جهانی 



109 صنعت طیور در سال 93



110

  گزارش تحلیلی از قیمت جهانی سویا در سال 2014
در ماه اکتبر سال 2014 )حدود اوایل پائیز 93( در بازار بورس شیکاگو قیمت کنجاله سویا از 329/6 دالر به 439/5 دالر در هر تن 
افزایش یافته و در ماه نوامبر )آبان( و دسامبر )آذر(  نیز در حدود 439/5 دالر باقی ماند. به نظر می رسید این افزایش قیمت بر خالف 
انتظار باشد، چرا که بعد از برداشت محصول این اتفاق روی داد. با این اتفاق عوامل افزایش قیمت را می توان کاهش ذخیره پایانی، 

مشکالت حمل و نقل،  سیاست های چین و کشور آرژانتین دانست. 
1- عوامل فراوانی در مورد کمبود سویا وجود دارد. ذخیره پایانی سویا در پایان سال زراعی گذشته )اول سپتامبر( نسبت به مقدار 
ظرفیت موجودی الزم کمتر بود. به عبارت دیگر نه تنها انبارهای موجود در مرغداری ها و سیلوهای ذخیره، بلکه شبکه حمل و نقل و 
حتی انبارهای روغن کشی نیز خالی بود. دلیل آن را می توان تأخیر در برداشت محصول به دلیل شرایط آب و هوایی دانست که قبل 

از اینکه دست اندرکاران بتوانند ظرفیت مورد نیاز خود را تأمین کنند، از ذخیره سویا خالی شد.  
2- در کنار برداشت تأخیری، خطوط حمل و نقل ریلی نیز مزید بر علت شد که در این فصل در منطقه میانی غرب آمریکا در حال 
انتقال فراورده های نفت خام بود و باعث شد که این انتقال با تأخیر همراه شود. در این وضعیت پر کردن ظرفیت موجودی به کندی 

صورت گرفت. 
3- چین: کشوری است که تأثیر فراوانی بر روی قیمت گذاری غالت ایفا می کند. در این زمان قبل از اینکه ظرفیت موجودی 
انبارها و سیستم حمل و نقل پر شود، به سرعت وارد عمل شد و برای اینکه جایگاه خود را در کف بازار از دست ندهد اقدام به خرید 

مقدار زیادی سویا کرد. 
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4- آرژانتین: کشاورزان آرژانتینی مقدار قابل مالحظه ای از سویای خود را برای مصرف داخلی ذخیره کرده و از فروش آن خودداری 
کردند که دلیل آن هم وضعیت نابسامان اقتصادی این کشور است و ترجیح می دهند ذخیره بالقوه قابل مالحظه ای از سویا در انبارها 

داشته باشند تا اگر جایگاه واحد پولی این کشور )پزو( تنزل کرد متضرر نشوند. 
با این حال، تمام عوامل ذکر شده، به تعادل رسید، چون ظرفیت های موجودی به آرامی تکمیل شدند و در انبارها جای گرفتند و 
کمبود ها برطرف گردید. خطوط حمل و نقل ریلی هم کم کم بهتر از وضعیت قبل به کار انتقال خود ادامه دادند. چین هم هنوز در حال 

خرید سویا اما نه با سرعت قبلی است و کشاورزان آرژانتینی هم شروع به فروش ذخایر خود کرده اند. 
به نظر می رسد با آغاز سال جدید میالدی )2015( قیمت ها نزولی باشند. این کاهش قیمت  در آینده کاماًل بدیهی است، چرا که 

این کاهش قیمت ناشی از ذخایر باالی سویا به واسطه برداشت محصول نهایی سال 2014 صورت گرفته است.  
در گزارش برآوردهای عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی جهان  که در ماه نوامبر منتشر شد پیش بینی شده است که در سال 
2015 ذخیره پایانی سویا در جهان به 90 میلیون تن برسد که بسیار بیشتر از 56 میلیون تن در سال 2013 می باشد. این حجم ذخیره 

یک دوره کاهش قیمت سویا را تضمین خواهد کرد.  
از عوامل تأثیر گذار بر افزایش ذخیره دانه های روغنی می توان به تولید انبوه سویا در کشورهای عمده صادر کننده، کشورهایی 

که تازه برداشت محصول آنها انجام شده و کشورهایی که برداشت محصول آنها در اوایل سال 2015 انجام خواهد شد، اشاره کرد. 



 بازار جهانی 112



113 صنعت طیور در سال 93



 بازار جهانی 114



115 صنعت طیور در سال 93

  پیش بینی صادرات جهانی سویا در دهه آینده
پیش بینی ها نشان می دهد رشد جمعیت همراه با توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تقاضا برای تولید روغنهای گیاهی 
جهت مصرف انسان و همچنین تولید کنجاله های پروتئینی جهت خوراک دام و طیور را افزایش دهد. همچنین پیش بینی می شود 

تولید روغن های گیاهی استفاده شده جهت تولید سوخت زیستی در جهان با سرعت آرام تری نسبت به سالهای اخیر افزایش یابد.  
   بعضی کشورها مانند کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، که فرصت های محدودی برای افزایش تولید دانه های 
روغنی دارند، سرمایه گذاری سنگینی برای افزایش کارخانجات روغن کشی کرده اند. در نتیجه تقاضای واردات دانه های روغنی، رشد 
سریع داشته و پیش بینی می شود این رشد ادامه یابد. در دهه آینده، تجارت جهانی سویا 36 درصد، روغن سویا 17 درصد و کنجاله 

سویا 14 درصد افزایش خواهد یافت. 
   با توجه به افزایش تقاضا در چین در رابطه با روغنهای گیاهی و کنجاله دانه های روغنی، این کشور همچنان واردات دانه سویا 

را با هدف روغن کشی حفظ خواهد کرد، ضمن اینکه حجم وسیعی از روغن ها نیز با توجه به نیاز کشور وارد می شود. 
   آرژانتین، برزیل و آمریکا مجموعاً 85 درصد صادرات جهانی سویا، کنجاله سویا، روغن سویا را عهده دار هستند. این سهم در 
سال 24-2023 به 87 درصد افزایش خواهد یافت. به دلیل توسعه سطح زیر کشت در برزیل و افزایش محصول، تولید سویا در این کشور 
سریع تر از کشورهای صادر کننده دیگر افزایش یافته و سهم صادرات جهانی سویا و فراورده های آن در این کشور )عمدتاً سویا(، به بیش 
از 36 درصد خواهد رسید. پیش بینی می شود در آرژانتین به دلیل سیاست های ناپایدار، کشاورزان عمده زمینهای خود را به تولید سویا 
اختصاص دهند. سهم آرژانتین از صادرات سویا و فراورده های آن )عمدتاً فراورده های سویا( با افزایش جزئی به 25 درصد می رسد. 

   سهم آمریکا از صادرات جهانی دانه سویا و فراورده های آن از 29 به 25 درصد در سال 24-2023 خواهد رسید. 
   کشورهای اتحادیه اروپا تولید سوخت زیستی با سرعت کمتری نسبت به سالهای اخیر افزایش خواهند داد. با وجود اینکه تولید 
روغن کلزا و سوخت زیستی افزایش می یابد، اما واردات کلزا و روغن کلزا هم افزایش می یابد. افزایش اندکی در واردات کنجاله سویا 

و روغن سویا توسط اتحادیه اروپا در سال های آینده پیش بینی شده است. 

  پیش بینی واردات جهانی سویا در دهه آینده 
پیش بینی ها نشان می دهد تجارت جهانی سویا در طی 10 سال آینده به سرعت افزایش یافته و از 40 میلیون تن )36 درصد( 

به 152 میلیون تن برسد. 
    واردات سویا توسط کشور چین به سرعت افزایش یافته و بیش از نیمی از تجارت جهانی سویا را به خود اختصاص خواهد داد. 
فرضیه پیش بینی ها بر این است که سیاستهای چین بر تولید غالت بیشتر از سویا تأکید داشته و اجازه افزایش واردات سویا را صرفاً  به 
دلیل تأمین کمبود تولید سویا خواهد داد. چین به افزایش ظرفیت کارخانجات روغن کشی ادامه می دهد که این امر بر افزایش حجم 

واردات سویا کمک خواهد کرد. مازاد کنجاله سویا به دیگر کشورهای آسیایی صادر خواهد شد.  
   واردات دانه سویا در اتحادیه اروپا در دهه گذشته به دلیل کاهش قیمت داخلی و افزایش مصرف غالت و کنجاله کلزا در 

خوراک دام، کاهش داشته است. پیش بینی می شود این روند گرچه با سرعت کمتر و با کاهش جزئی در واردات ادامه داشته باشد. 
   واردات دانه سویا و کنجاله آن در شرق آسیا )ژاپن، کره جنوبی و تایوان( تحت تأثیر تغییر سیاست دولت از واردات خوراک برای 
تولید گوشت داخلی  به واردات گوشت و دیگر فراورده های حیوانی قرار می گیرد. به عنوان نتیجه این پیش بینی، روند رو به افزایش 

جزئی در واردات دانه سویا و کنجاله آن، افزایش جزئی در تولید دام و طیور را انعکاس می دهد. 
   پیش بینی می شود در کشور مصر افزایش مقدار کم در واردات سویا، کوششی برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و برآورده 
کردن نیازهای افزایش سرانه مصرف روغن های گیاهی باشد. بعضی کشورهای دیگر در آفریقای شمالی و منطقه خاورمیانه توانایی 

محدودی برای افزایش تولید سویا داشته و واردات خود را برای برآورده کردن نیازهای غذایی و خوراک دام افزایش می دهند.
  پیش بینی می شود واردات سویا در مکزیک با 9 درصد افزایش به 4 میلیون تن برسد. با واردات این محصول مکزیک به 
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اهداف دیگر خود از جمله: تولید کنجاله سویا برای صنایع طیور و پرورش خوک و تولید روغن سویا برای مصرف غذایی خواهد رسید.   

 پیش بینی واردات جهانی کنجاله سویا در دهه آینده
  پیش بینی ها نشان می دهد تجارت جهانی کنجاله سویا بیش از 9 میلیون تن )حدود 14 درصد( افزایش یافته و تا سال2023-24  
به حدود 74 میلیون تن برسد. در تعدادی از کشورها با تداوم تقاضا برای افزایش تولید فراورده های دام و طیور، استفاده از کنجاله 
سویا افزایش می یابد و ظرفیت محدود به افزایش تولید دانه های روغنی داخلی شده و قیمت جهانی کنجاله های پروتئینی نسبت به 

غالت کاهش می یابد.  
  در دوره پیش بینی شده، اتحادیه اروپا )علی رغم افزایش تولید خوراک غالت و کنجاله کلزا( بزرگترین وارد کننده کنجاله 
سویا در جهان باقی خواهد ماند. اگرچه انتظار می رود که ذخایر  فراوانی از کنجاله کلزا با هزینه پائین در نتیجه تولید سوخت زیستی در 
اتحادیه اروپا در دسترس باشد، اما بررسی های تغذیه ای نشان می دهد که گنجاندن کنجاله کلزا در ترکیب جیره خوراک دام و طیور 

دارای محدودیت می باشد. در نتیجه این انتظار می رود که اتحادیه اروپا به واردات کنجاله سویا ادامه دهد. 
  مناطق جنوب شرقی آسیا، آمریکای التین، شمال آفریقا و خاورمیانه با توجه به افزایش تقاضا برای خوراک دام و طیور، در ردیف 
بزرگترین وارد کنندگان کنجاله سویا قرار گرفته اند. پیش بینی می شود واردات کشورهای جنوب شرقی آسیا به خصوص ویتنام به 
سرعت افزایش یافته و 38درصد افزایش پیش بینی شده در تجارت جهانی کنجاله سویا مربوط به این منطقه باشد. واردات کشورهای 

شمال آفریقا و خاورمیانه 2 میلیون تن پیش بینی می شود که 22 درصد افزایش روند تجارت جهانی را شامل می شود. 
واردات کنجاله سویا در کشورهای آمریکای التین غیر از آرژانتین و برزیل، با حداکثر تجارت بین کشورهای داخل منطقه 1/7 

میلیون تن افزایش می یابد.  
  پیش بینی ها حاکی از افزایش واردات کنجاله سویا در دهه آینده خواهد بود. در بعضی از کشورها پیش بینی ها روند رو به رشد 
بیشتری را در واردات کنجاله سویا نشان می دهد. در مکزیک به دلیل رشد تقاضای کنجاله سویا برای خوراک دام، انتظار بر این است 

که واردات افزایش یابد. افزایش واردات در روسیه نیز با افزایش تولید دام و طیور یا تجهیزات پیشرفته تر مرتبط است.   

 بازار جهانی 



117 صنعت طیور در سال 93



118

  پیش بینی صادرات جهانی کنجاله سویا 
آرژانتین، برزیل و ایاالت متحده آمریکا همچنان به عنوان 3 کشور بزرگ صادر کننده کنجاله سویا باقی خواهند ماند. در 10 سال 
آینده سهم صادرات جهانی این سه کشور با هم به طور جزئی افزایش یافته و به 89 درصد خواهد رسید. آرژانتین بزرگترین صادر کننده 
کنجاله سویا جهان سهم خود را در بازار جهانی افزایش داده و از حدود 45 درصد در سالهای اخیر به 51 درصد در سال 24- 2023 

خواهد رساند. 
  آرژانتین مالیات بیشتری را بر صادرات دانه سویا نسبت به دیگر فراورده های سویا در نظر گرفته است. این سیاست انگیزه ای را 
در کشور آرژانتین ایجاد کرده تا ظرفیت روغن کشی را افزایش دهد. با قوانین آرژانتین، هزینه پائین تولید سویا و مشوق های صادراتی، 

پیش بینی می شود صادرات کنجاله سویا به رشد خود ادامه دهد. 

 بازار جهانی 
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   با توجه به رشد سریع پرورش طیور و خوک در کشور برزیل، افزایش صادرات در این کشور محدود خواهد شد. همچنین به 
دلیل رقابت تجاری با آرژانتین، انتظار نمی رود که ظرفیت تولید سویا به سرعت گذشته روند رشد را طی سالهای آینده طی کند. سهم 

برزیل از صادرات جهانی کنجاله سویا در حدود 25-23 درصد باقی خواهد ماند. 
  روند صادرات کنجاله سویا در ایاالت متحده آمریکا بعد از سال 18-2017 به آرامی افزایش و به حدود10 میلیون تن خواهد 

رسید. ضمناً سهم ایاالت متحده از صادرات جهانی کنجاله سویا به طور جزئی کاهش یافته و به حدود 13 درصد می رسد. 
  در هند با توجه به قدرت مصرف داخلی و تشدید رقابت صادرات از آمریکای جنوبی، صادرات آن سقوط کرده و از حدود 4 
میلیون تن در سالهای اخیر به 1/4 میلیون تن در سال 24-2023 خواهد رسید با توجه به افزایش رشد تولید طیور و تخم مرغ و شیر 

در هند، کنجاله سویا تولیدی در هند بیشتر به مصرف داخلی خواهد رسید. 
  در اروپا صادرات به روسیه و کشورهای اروپای شرقی، )که انتظار می رود تولید دام و طیور افزایش قابل مالحظه ای داشته 

باشد( به مقدار کم و با روند ثابت ادامه خواهد داشت.  



 بازار جهانی 120
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سیاست ها و راهبردهای بهداشتی
 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

 سازمان دامپزشکی کشور
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  مقدمه
با عنایت به مواد 3 و 5 قانون سازمان دامپزشکی کشور که بر رعایت موارد ذیل تأکید می نماید.

1- بررسی بیماریهای دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها 

 2- تأمین بهداشت دام از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه دام 

3- در هر نقطه از کشور که الزم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه ای اقدام نماید:

4- دام بیمار یا مظنون به ابتالء به بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف تشخیص داده شد برای 
ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.

همچنین آئین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب مورخ 1390/12/7 هیئت 
وزیران و شرح وظایف دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم که عبارت است از:

1- مطالعه، سیاستگذاري و تدوین برنامه هاي راهبردي ایجاد سیستم مراقبت از هریک از بیماریهاي واگیر دار طیور، 
زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت و پیگیري اجراي آن ها.

2- مطالعه، سیاستگذاري و تدوین برنامه هاي راهبردي مبارزه با هریک از بیماریهاي طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم 
و نظارت و پیگیري اجراي آنها.

نیاز به تهیه و تدوین مجموعه ای شامل مأموریت، اهداف، چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای بهداشتی دفتر بهداشت 
و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم به خصوص برای دست اندرکارانی که در حوزه تأمین بهداشت طیور 
فعالیت می نمایند به عنوان یک امر پایه و ضروری بیش از پیش حس می شد. به همین منظور کارشناسان دفتر بهداشت و 
مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم را بر آن داشت تا براساس قوانین و شرح وظایف دفتر نسبت به تدوین 
مجموعه ای از سیاست ها و راهبردهای بهداشتی در حوزه طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم همت گمارند. در این نوشتار 
حتی االمکان سعی گردید به سئواالت احتمالی در خصوص سیاست های دفتر در حوزه های مرتبط پاسخ های الزم، مناسب 
انداز و نهایتًا سیاست ها و  ارائه شود. این مستند مشتمل بر 4 بخش شامل بخش اول مأموریت، هدف، چشم  و فراگیر 
راهبردهای کلی است. سپس در بخش دوم تا چهارم سیاست ها و راهبردهای بهداشتی در حوزه طیور، زنبورعسل و کرم 
ابریشم گردآوری شده است. اضافه می نماید که برنامه اجرایی مفصل این دفتر همه ساله در قالب کتاب جداگانه ای تنظیم 
و جهت اجراء ابالغ می گردد. در پایان از تمام همکاران و خوانندگان این مجلد تقاضا دارد به منظور ارتقاء سطح کیفی آن،  
ما را مشمول حمایت های معنوی خود قرار دهند. بر خود الزم می دانم که از آقایان دکتر ابوالفضل رجب، دکتر سیدمهدی 
طباطبایی، دکتر محمد فرسی، دکتر سیدعلی غفوری، دکتر سعید امیرحاجلو، دکتر داریوش خسروی، دکتر علی هاشمی، دکتر 
شهرام خوشنویسان، دکتر سعید چرخکار، دکتر محمدحسین فالح، دکتر صمد بختیاری و دکتر احسان مقدس که در تدوین 

این مجموعه ما را صمیمانه یاری نمودند تشکر و سپاسگزاری نمایم.

  دکتر فرشاد زین العابدین طهرانی   
                      مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور ، زنبورعسل وکرم ابریشم

دامپزشکی
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بخش اول
مأموریت ، هدف، چشم انداز، سیاست ها و راهبردهای دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبورعسل 

و کرم ابریشم

 1- مأموریت :
کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم با تکیه بر کارشناسان مجرب و آموزش دیده و از طریق 

برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت و با استفاده از آخرین فن آوری ها و اطالعات موجود در سطح کشور

 2- هدف:
کاهش خسارات و تلفات ناشی از بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم از طریق توسعه پوشش بهداشتی واحدهای تولیدی

3- چشم انداز:
تحت پوشش قرار دادن کلیه واحدهای پرورش دهنده طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم از نظر بهداشت و کنترل بیماریها

4- سیاست ها و راهبردهای کلی 
  در شرایط فعلی و با توجه به تعداد و ظرفیت واحدهای موجود و تعداد واحدهای غیرفعال به دلیل افزایش تراکم و احتمال انتقال 
بیماری و گردش اجرام بیماریزا توصیه دفتر بهداشت طیور به توسعه کمی در حوزه مزارع اجداد ، مادر ، تخمگذار، پولت و گوشتی نمی باشد.

  با توجه به سهولت اعمال سیاست های بهداشتی، گزارش گیری، تشخیص و مبارزه با بیماریها در سیستم مدیریت پرورش 
یکپارچه تولید  این دفتر ضمن تأیید و حمایت ، بر تغییر ساختار نظارت دامپزشکی بر این شیوه پرورشی تأکید دارد.

  توسعه کیفی در تمامی واحدهای پرورشی به ویژه از نظر تجهیز مزارع به سیستم های مدرن سرمایش، گرمایش و تهویه مورد 
تأکید ویژه قرار دارد.

  تأکید و حمایت از انتقال مزارع مرغ اجداد و مادر که به دلیل توسعه شهرها و یا تراکم زیاد واحدهای پرورش طیور امکان ادامه 
فعالیت آنها مقدور نمی باشد)آمایش سرزمین(.

  جوجه ریزی در کلیه واحدهای پرورش طیور منوط به اخذ مجوز بهداشتی جوجه ریزی از شبکه دامپزشکی شهرستان می باشد.
  تغییر کاربری موقت در واحدهای پرورش طیور ممنوع می باشد.

  به دلیل مشکالت ناشی از انحصار در پرورش مرغ اجداد در یک نژاد خاص از جمله تقاضا برای تولک بری و یا انتقال گله پایان 
دوره به دلیل طوالنی بودن دوره انتظار دریافت جوجه یکروزه مادر،  فعالیت و تولید سایر نژاد های مرغ گوشتی در سطح اجداد و مادر 

کشور مورد تأکید و حمایت این دفتر می باشد.
  افزایش پوشش بیمه ای گله های طیور از نظر بیماری و افت تولید مورد تأکید این دفتر می باشد.

  حمایت و همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح علمی کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور
  حمایت و همکاری در ساماندهی ناوگان حمل جوجه یکروزه
  حمایت و همکاری در ساماندهی حمل بهداشتی کود مرغی

  تأکید بر انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و سختی آب و آنالیز دان حداقل در دو نوبت در سال
  تأکید برحمل و نقل بهداشتی الشه مرغ اعم از گوشتی و یا پایان دوره به جای حمل مرغ زنده.

  تأکید بر احراز سالمت گله های طیور)منطبق بر مفاد بخشنامه شماره 93/42/75849 مورخ 93/10/22 ( قبل از صدور مجوز حمل  
  تأکید بر رعایت کاربری پروانه واحد در زمان صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی

سیاست دفتر در خصوص تعیین و تأیید استفاده از واکسن های مورد نیاز طیور، مبتنی بر 4 اصل ذیل می باشد که پس از تأیید موضوع 
در کمیته فنی مربوطه و انجام آزمایشات کنترل کیفی و میدانی مورد نیاز به منظور ارزیابی کارایی و اثربخشی واکسن اعمال می گردد. 
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1- تأیید تشخیص و جدا سازی عامل بیماری و تعیین سروتیپ های احتمالی  
2- تعیین میزان شیوع و اهمیت بیماری در صنعت طیور کشور 

3- ارزیابی اثربخشی یا عدم تأثیر روش های قبلی مبارزه با بیماری 
4- امکان تفریق جدایه های مربوط به بیماری از سویه یا سویه های بکار گرفته شده در واکسن 

  سیاست دفتر در تدوین و طراحی پروتکل واکسیناسیون مبتنی بر تشخیص عامل بیماری، نوع گله، ایمنی مادری، سیستم 
ایمنی درگیر در بیماری ، نوع واکسن های موجود، زمان مصرف و فاصله بین هرنوبت واکسیناسیون می باشد. با توجه به کارایی باالی 
سیستم واکسیناسیون در جوجه کشی،  این دفتر بر ترویج بکار گیری از این روش تأکید می نماید. بدیهی است میزان موفقیت در این 
روش ارتباط مستقیم با امر بهینه سازی ناوگان حمل جوجه یکروزه با هدف کاهش استرس های محیطی و تأثیر بر عملکرد سیستم 

ایمنی طیور در روزهای اول دارد.

4-1 مزارع الین
   گله های مرغ الین باید عاری از عوامل مایکوپالسما گالی سپتیکوم و سینوویه،  سالمونال )پولوروم، گالیناروم، اینتریتیدیس، 
تایفی موریوم(و کالمیدیاها، کم خونی ویروسی، لکوز، مارک، آرتریت و تنوسینوویت با عامل رئوویروس باشند. در صورت ابتالء به این 

عوامل، گله می بایست حذف گردد.
  تخم مرغ نطفه دار تولیدی مرغ الین باید در کارخانه جوجه کشی اختصاصی خوابانده و هچ گردد.

4-2 مزارع مرغ اجداد:
  گله های مرغ اجداد باید عاری از عوامل مایکوپالسما گالی سپتیکوم و سینوویه،  سالمونال )پولوروم، گالیناروم، اینتریتیدیس، 
تایفی موریوم( و کالمیدیاها، کم خونی ویروسی، لکوز، مارک،  آرتریت و تنوسینوویت با عامل رئوویروس باشند. در صورت ابتالء به 

این عوامل، گله می بایست حذف گردد.
  تخم مرغ نطفه دار تولیدی مرغ اجداد باید در کارخانه جوجه کشی اختصاصی خوابانده و هچ گردد.

4-3 مزارع مرغ مادر اعم از گوشتی و تخمگذار:
  در صورت تمایل مرغداران به تفکیک فارم های پرورشی از فارم های تولیدی با هدف مکانیزاسیون جمع آوری تخم مرغ، 
این امر درصورت اعمال مالکیت واحد فارم ها و بدون افزایش در میزان ظرفیت و همچنین متناسب بودن ظرفیت فارم های پرورشی 

با تولیدی مورد تأیید این دفتر می باشد.
  نظر به اهمیت ویژه بیماری مایکوپالسما گالی سپتیکوم  و انتقال آن به نتاج، سیاست دفتر در برخورد با گله مادر  آلوده حذف 

اختیاری است.
  نظر به اهمیت ویژه بیماری مایکوپالسما سینوویه و انتقال آن به نتاج ، سیاست دفتر واکسیناسیون  گله مادر و یا حذف اختیاری 

گله است.
  حمل و نقل گله های مادر اعم از گوشتی و تخمگذار پایان دوره ) اعم از پایان سیکل اول و یا پایان سیکل دوم ( صرفاً به 
مقصد کشتارگاه امکان پذیر بوده و در صورت عدم ظرفیت کشتار در استان مبدا انتقال گله به نزدیکترین کشتارگاه در یکی از استانهای  

مجاور بالمانع می باشد.
   ادامه تولید بیش از سن استاندارد نژاد و یا تولک بری مزارع مرغ مادر از سوی این دفتر توصیه نمی گردد. ولیکن با در نظر گرفتن 

برنامه تولید گوشت مرغ در معاونت امور تولیدات دامی وزارت متبوع مشروط به رعایت موارد مشروحه ذیل خواهد بود.
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1-  تولک بری فقط برای یک نوبت ) سیکل دوم تولید( مجاز خواهد بود.
2-  گله در زمان شروع برنامه تولک بری در سالمت کامل بوده و از نظر بیماریها به ویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و بیماریهای 
قابل انتقال از مرغ مادر به نتاج مطابق با دستورالعمل شماره 91/42/18814 مورخ 91/3/23 و 92/42/11807 مورخ 93/2/23 و 

92/42/93313 مورخ 93/12/26 باشد.
3-  واحدهایی که بدون اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور و معاونت امور تولیدات دام نسبت به اجرای برنامه تولک بری اقدام 

نمایند از سیاست های حمایتی بخش کشاورزی برخوردار نخواهند بود.
4-  در صورتی که مدیریت گله مرغ مادر تمایل به نگهداری گله مادر بعد از سن 64 هفته را بدون اجرای برنامه تولک بری داشته 
باشد . موضوع مشمول ضوابط تولک بری خواهد بود و در صورت تخلف از سیاست های حمایتی بخش کشاورزی برخوردار نخواهد بود.
5-  در مواقع وقوع بیماری هایی که منجر به افت تولید در گله مرغ مادر می شوند،  اجرای برنامه تولک بری به منظور درمان گله 

باید با اجازه و تحت نظر اداره کل دامپزشکی استان صورت پذیرد. 
   سیاست دفتر حمایت و تشویق مدیریت مزارع مرغ مادر در تجهیز واحد به سیستم اوگر به منظور انتقال دان می باشد.

   فاصله زمانی تکمیل ظرفیت گله  در یک مزرعه مرغ مادر نباید از 14 روز بیشتر باشد.

4-4 جوجه کشی :
  کارخانجات جوجه کشی وابسته به مزرعه یا مجتمع پرورشی، ) بومی، صنعتی( صرفاً مجاز به خواباندن تخم مرغ های نطفه دار 

مزرعه پرورش مرغ مادر مجتمع بوده و انتقال تخم مرغ از سایر مزارع به اینگونه کارخانجات اکیداً ممنوع می باشد.
  خواباندن توأم  تخم نطفه دار مرغ بومی با تخم نطفه دار مرغ صنعتی در ِستِر و یا هچر یکسان ممنوع می باشد.

  خواباندن توأم تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی با تخم مرغ نطفه دار مادر تخمگذار در ِستِر و یا هچر یکسان ممنوع می باشد.
  خواباندن توأم  تخم مرغ نطفه دار گوشتی و تخمگذار منوط به وجود سالن،  ستر و هچر مجزا می باشد.

  خواباندن توأم  تخم مرغ نطفه دار از گله های MG و یا MS مثبت منوط به وجود سالن،  ستر و هچر مجزا می باشد.
  کارخانجات جوجه کشی مرغ بومی یا  صنعتی صرفاً مجاز به خواباندن تخم مرغ های نطفه دار مزارع پرورش مرغ مادر بومی 
یا صنعتی مجاز ) دارای پروانه بهداشتی بهره برداری ( می باشند و انتقال تخم مرغ نطفه دار از مزارع فاقد پروانه یا جمع آوری تخم 

مرغ از روستا ها ) در مورد مرغ بومی ( به اینگونه کارخانجات اکیداً ممنوع می باشد.
   دفتر بهداشت طیور بر واکسیناسیون جوجه یکروزه به شکل مکانیزه در جوجه کشی ها به دلیل کاهش رفت و آمد گروه های 
واکسیناتور به فارم،  کنترل بهتر زنجیره سرد واکسن و نیز اهمیت نقش بکارگیری صحیح شیوه های واکسیناسیون و واکسن های 

مورد استفاده در ایمن سازی جوجه ها در روزهای اولیه زندگی تأکید دارد.

4-5 مزارع پولت :
  شناسنامه دار نمودن کلیه گله های پولت تخمگذار به هنگام انتقال به مزرعه مرغ تخمگذار از اولویت های دفتر بهداشت طیور 

می باشد.
  تأکید بر کنترل گله های پرورش پولت از نظر مایکوپالسما گالی سپتیکوم و سالمونال پولوروم- گالینارم 

4-6 مرغ تخمگذار:
  طول دوره جوجه ریزی در یک مزرعه مرغ تخمگذار نباید از 14روز بیشتر باشد.

   دفتر طیور بر توقف صدور پروانه جدید برای واحدهای مرغ تخمگذار به ویژه در استانهای متراکم تأکید دارد.
   تبدیل واحدهای مرغ تخمگذار نزدیک به واحدهای پرورش مرغ گوشتی و یا بالعکس مورد تأکید این دفتر می باشد.
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  حمل و نقل مرغ تخمگذار پایان دوره مشابه ضوابط اعالمی در گله های مرغ مادر )موضوع دستورالعمل شماره 42/27839 
مورخ 84/6/7 ( می باشد.

  تولک بری در گله های مرغ تخمگذار مشابه ضوابط اعالمی در گله های مرغ مادر با رعایت سن استاندارد نژاد می باشد.
  حذف تدریجی گله های چند سنی مورد نظر و تأکید این دفتر می باشد. 

4-7 مزارع مرغ گوشتی
   با عنایت به گرایش صنعت جهانی طیور به سوی پرورش در بستر،  سرمایه گذاری در جهت پرورش طیور در قفس مورد تأیید 

و حمایت این دفتر نمی باشد.

4-8 مزارع مرغ بومی
  پرورش مرغ بومی در شرایط صنعتی براساس ضوابط و دستورالعمل های نظام دامداری و رعایت دستورالعمل های اجرایی 

سازمان می تواند صورت پذیرد.
  پرورش مرغ بومی در روستاها در چارچوب دستورالعمل ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور مجوز بهداشتی واحدهاي 

نگهداري و پرورش طیور بومی به عنوان مشاغل خانگی به شماره 1390/43/14مورد تأیید این دفتر می باشد .

4-9 مزارع مرغ رنگی
   حمایت و همکاری در ساماندهی مزارع مرغ رنگی

4-10 مزارع شترمرغ
   پرورش شترمرغ در مناطق ساحلی کشور فاقد توجیه بهداشتی بوده لذا این دفتر با صدور پروانه برای اینگونه واحدها در این 

مناطق موافق نمی باشد.
   حمایت و همکاری در ساماندهی واحدهای پرورش شترمرغ غیرمجاز

   حمایت و همراهی در برگزاری دوره های ترویجی مدیریت بهداشت و پرورش برای پرورش دهندگان شترمرغ
   حمایت و همراهی در ساماندهی سیستم حمل و نقل شتر مرغ

   فراهم نمودن زمینه فعالیت جوجه کشی صنعتی مستقل شترمرغ به منظور ارائه خدمات مطلوب به پرورش دهندگان دارای 
ظرفیت کم و فاقد جوجه کشی

4-11 مزارع بوقلمون
   باتوجه به نوپایی صنعت پرورش بوقلمون در کشور و نیز سهولت بیشتر در اعمال سیاست های بهداشتی، سیستم مدیریت 

پرورش یکپارچه در این حوزه مورد حمایت این دفتر می باشد.
   حمایت و همراهی در جهت توسعه کمی مزارع پرورش بوقلمون مادر به منظور تأمین نیاز تخم نطفه دار و جوجه یکروزه  بوقلمون

  پرورش بوقلمون صنعتی باید صرفاًً به صورت تک سنی باشد)مولد و پرورشی(.
  توسعه پرورش بوقلمون صرفاًً  در استانهای دارای شرایط اقلیمی مناسب برای پرنده مورد تأکید دفتر می باشد. برهمین اساس 

استان های حاشیه کویر و مناطق پرتراکم توصیه نمی گردد.
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4-12 مزارع پرورش اردک
  برخی از عوامل بیماریزا به خصوص نیوکاسل و  انواع تحت تیپ های آنفلوانزا در پرندگان آبزی نظیر غاز، اردک می تواند به 
صورت مخزن بدون بروز بیماری در طبیعت باقی بماند. بنابراین دفتر طیور با افزایش بی رویه این جمعیت از طریق پرورش صنعتی 

که زمینه ساز خطر برای طیور صنعتی کشور می باشد، موافق نمی باشد.
  پرورش اردک و غاز صنعتی باید صرفاً به صورت تک سنی باشد)مولد و پرورشی(.

  حمایت و همکاری در ساماندهی مزارع پرورش اردک
  نگهداری و پرورش و تکثیر انواع اردک و غاز در نزدیکی محل توقف پرندگان مهاجر کاماًل ممنوع می باشد.

  صدور مجوز احداث مرکز پرورش آبزی سانان در نزدیکی مزارع پرورشی ماکیان ممنوع است.

4-13 مزارع کبك و بلدرچین
  ساماندهی مزارع پرورش کبک و بلدرچین به منظور اخذ مجوز های بهداشتی

  اجرای مراقبت فعال و غیرفعال و ضوابط امنیت زیستی 
  پرورش بلدرچین و کبک به صورت تفکیک مادر از پرواری 

  رعایت فواصل سالن جوجه کشی از محل پرورش مادر و پرواری 
  رعایت فواصل محل کشتار از محل پرورش مادر و پرواری

4-14 باغ پرندگان
  اعمال نظارت بهداشتی بر اساس دستورالعمل مدیریت بهداشتی باغ پرندگان

4-15 طیور روستایی
  ضمن تأکید بر واکسیناسیون طیور روستایی با هدف کاهش ریسک انتقال آلودگی به واحدهای صنعتی و با توجه به محدودیت های 
استفاده از واکسن کشته از لحاظ عملیاتی و اقتصادی پوشش ایمنی علیه نیوکاسل با استفاده از واکسن های زنده غیر بیماریزای مقاوم 

به حرارت از سوی دفتر در حال پیگیری است.

4-16 واردات طیور زنده،  تخم نطفه دار 
  واردات تخم نطفه دار و جوجه یکروزه مشروط به رعایت ضوابط بهداشتی واردات )IHR( و موارد مشروحه ذیل می باشد:

  کشور مبدأ از نظر بیماریهای اخطار کردنی به ویژه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باید پاک باشد) در شرایط خاص توسط کمیته 
فنی مربوطه تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد(.

  تخم نطفه دار و یا جوجه یکروزه باید از کشور مبدأ به صورت مستقیم و بدون واسطه به کشور حمل گردد.
   بازدید میدانی  از مزارع مولد تولید تخم نطفه دار و یا جوجه یکروزه توسط کارشناسان در مواردی که توسط دفتر طیور تشخیص 

داده شود قبل از صدور مجوز ورود الزامی است.
  از واردات محدود شترمرغ در محدوده زمانی مشخص به منظور پیشگیری از مشکالت ژنتیکی و ارتقاء سطح  ایمنی پرنده 

حمایت می گردد.
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4-17 زنبور عسل
  تمام زنبورستان هایی که دارای بیش از 40 کندو می باشند باید تحت پوشش سامانه GIS دفتر بهداشت طیور قرار گیرند.

  حمایت و تأکید بر مصرف دارو های ارگانیک به ویژه با منشأ تولید داخل در زنبورستان ها از سیاست های این دفتر می باشد.

  استفاده از مواد شیمیایی خطرناک برای انسان و زنبورعسل مثل نفتالین و قرص گندم به دلیل باقیمانده آن ها در موم ممنوع می باشد.
  صدور کارت بهداشتی برای کلیه زنبورستان های کشور.  

  در صورت نیاز کشور به واردات ملکه زنبورعسل این امر باید از کشورهایی صورت پذیرد که از نظر بیماریهای نوظهور همچون 
سوسک کوچک کندو ، تروپیال و ژن زنبورعسل آفریقایی)Apis mellifera scutellata( عاری باشند.
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بخش دوم
سیاست ها و راهبردها در حوزه مراقبت،کنترل و مبارزه با بیماریهای طیور

1- نیوکاسل1
تعریف بیماری

بیماری نیوکاسل شامل عفونت طیور اهلی و گونه های دیگر پرندگان با ویروس حاد نیوکاسل می باشد. این بیماری یک مشکل 
جهانی است که اساساً به صورت یک بیماری حاد تنفسی تظاهر یافته ولی عالئم عصبی و ضعف یا اسهال می تواند شکل غالب باشد. 

حدت بیماری به حدت ویروس و حساسیت میزبان بستگی دارد . بیماری ممکن است منجر به محدودیت در تجارت شود.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی است.2 سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر معدوم سازی بخشی از جمعیت مبتال، اجرای 
واکسیناسیون درگله های پرورش طیور صنعتی  در کلیه رده ها و طیور روستایی،  اجرای برنامه مراقبت فعال شامل عیارسنجی دوره ای 
مزارع اجداد،  مادر و مراقبت غیرفعال براساس دریافت گزارشات از بخش دولتی و یا خصوصی، کنترل مخازن وحشی،  منطقه بندی 

و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.
تشخیص و درمان

  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه گوارش، تنفس، تولید مثل و عصبی
HI 2 در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته براساس آزمونlog تغییرات عیار سرمی بیش از  

  جداسازی یا تشخیص ویروس حاد براساس آزمون RT-PCR یا Real Time RT-PCR از بافت های هدف به ویژه 
مغز، نای، ریه و سکال تانسیل

پیشگیری 
   مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد امنیت در گله های طیور صنعتی و روستایی می باشد.

   درگله های گوشتی از واکسن های زنده سویه مالیم )Clone.…(  و کشته روغنی در یک روزگی )ترجیحاً در جوجه کشی( 
و در 10- 7 روزگی از سویه B1 و در 18روزگی به بعد از واکسن زنده السوتا استفاده گردد. در مناطق پرخطر استفاده از واکسن های 

کشته نیوکاسل که در تولید آنها از سویه السوتا یا Ulster2c استفاده شده است توصیه می گردد.
   در گله های اجداد،  مادر و تخمگذار در هفته های اول مطابق با برنامه نیمچه گوشتی و سپس هر6-4 هفته یکبار واکسن زنده 
السوتا تا 20هفتگی و استفاده از واکسن کشته عالوه بر هفته اول در 10-8 هفتگی و نیز 20-18 هفتگی انجام پذیرد. در دوره تولید 

نیز در صورت آلودگی منطقه استفاده از واکسن زنده سویه غیربیماری زا و یا مالیم به فاصله 6-4 هفته یکبار.
   در طیور روستایی واکسیناسیون حلقه ای در شعاع 3کیلومتری کانون های بیماری با استفاده از واکسن کشته انجام می گیرد . 
ولیکن با توجه به محدودیت های استفاده از واکسن کشته در این دسته از طیور، برنامه و استراتژی دفتر در خصوص ایمن سازی طیور 

روستایی استفاده از واکسن های مقاو م به حرارت غیربیماریزا  I2.HR-V4 می باشد.

1. Newcastle

2. Notifiable بیماریهایی که لیست آن توسط سازمان بهداشت جهانی دام به منظور تسهیل در امر صادرات تنظیم گردیده است
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2- آنفلوانزای پرندگان1
تعریف بیماری 

در پرندگان اهلي،  ویروس آنفلوانزا عمدتاً بصورت تحت حاد بوده و منجر به عفونتهاي تحت بالیني، بیماري تنفسي شده و یا با 
کاهش تولید تخم مرغ همراه مي باشد. با این حال در تعدادي از پرندگان به ویژه در صورت همراهی با عوامل عفونی دیگر منجر به 
درگیري سیستمیک شدید همراه با تلفات باال مي گردد.  شکل فوق حاد بیماري بخاطر سابقه تاریخی بیماری با عنوان طاعون مرغي 
معروف مي باشد.  در بیشتر پرندگان وحشي،   ویروس عفوني آنفلوانزا بصورت تحت بالیني بوده و این پرندگان به عنوان مخزن ویروس 

مطرح می باشند.
سیاست ها و راهبردها

)H5H7(آنفلوانزای فوق حاد
  بیماری اخطار کردنی است و سیاست دفتر ریشه کنی آن می باشد که براساس اجرای مراقبت فعال حداقل سالی یکبار و 
مراقبت غیرفعال براساس گزارشات تلفات ناگهانی در کانون ها،  معدوم سازی کانون آلوده،  اعمال قرنطینه مرزی و داخلی،  ممنوعیت 

واکسیناسیون،  کنترل مخازن وحشی و منطقه بندی،  اعمال ضوابط امنیت زیستی است.
)H9N2  (آنفلوانزای تحت حاد  

بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل عیار سنجی دوره ای 
مزارع مرغ مادر، مراقبت غیرفعال براساس دریافت گزارش کانون از بخش دولتی و یا خصوصی، معدوم سازی بخشی از جمعیت مبتال 

، اجرای واکسیناسیون درگله های پرورش طیور صنعتی  در کلیه رده ها و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.
تشخیص و درمان

 H9N2آنفلوانزای تحت حاد
   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس و تولید مثل

   وجود تیتر HI در گله های غیرواکسینه و یا تغییرات عیار سرمی بیشتر از 2log در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر 
اساس آزمون HI در گله های واکسینه

  جداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمون RT-PCR یا Real Time RT-PCR در بافت هدف به ویژه نای،  ریه و مدفوع 
H7,H5آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس و تولید مثل
HI مبتنی بر نتایج آزمون   

  جداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمون RT-PCR یا Real Time RT-PCR در بافت هدف به ویژه نای،  ریه و 
مدفوع و احشاء.

پیشگیری
 H9N2آنفلوانزای تحت حاد

   مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های طیور صنعتی با استفاده از واکسن های روغنی غیرفعال 
تولید شده از سویه های در حال گردش در کشور می باشد.

1. Avian Influenza
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3- برونشیت عفونی1
تعریف بیماری

یک بیماری حاد با واگیری باال و اهمیت اقتصادی فراوان در گله های طیور تجاری در سراسر جهان می باشد. عموماً به وسیله 
عالئم تنفسی مشخص می شود؛  اگرچه بعضی مواقع کاهش در تولید و کیفیت تخم مرغ نیزدر گله های مرغ مادر و تخمگذار تجاری 
مشاهده گردیده است. بعضی از سویه های ویروس باعث آسیب به کلیه ها و در نتیجه نفریت بینابینی به ویژه در ماکیان می گردند. 

آسیب به عضالت و التهاب پیش معده نیز در این بیماری گزارش شده است.
سیاست ها و راهبردها

  بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر معدوم سازی بخشی از جمعیت مبتال،  اجرای 
واکسیناسیون درگله های پرورش طیور صنعتی درکلیه رده ها و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس، ادراری و تولید مثل

Elisa تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون   
 Nested و HRM و نیز Real Time RT-PCR یا RT-PCR جداسازی یا تشخیص ویروس حاد براساس آزمون   

PCR از بافت های هدف به ویژه نای، سکال تانسیل، کلیه و دستگاه تناسلی

پیشگیری
   مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی،  ایجاد ایمنیت در گله های طیور با رویکرد افزایش کمیت و تنوع پادتن های مادری  

و انتقال آن به جوجه های نتاج می باشد.
   در جوجه های گوشتی واکسیناسیون در روز اول با واکسن های زنده سویه ماساچوست به روش قطره چشمی و یا اسپری و 

در 14- 12 روزگی با واکسن های سویه ماساچوست یا واریانت 793B به روش  قطره چشمی می باشد.
   در گله های تخمگذار تجارتی، مادر گوشتی و تخمگذار تا 14 روزگی همانند جوجه های گوشتی و در ادامه واکسن زنده و 
کشته 2 نوبت،  استفاده از واکسن کشته سه گانه قبل از تولید که برونشیت آن دارای 3 سویه باشد،  در صورت لزوم واکسن زنده به 

شکل آشامیدنی یا اسپری در دوره تولید

4- گامبورو2
تعریف بیماری

بیماری گامبورو به صورت وسیع در طیور اهلی دیده می شود. این بیماری می تواند با عالئم بالینی یا به صورت تحت بالینی باشد. 
تحلیل و سرکوب سیستم ایمنی و عفونت های ثانویه عموماً در این بیماری مشاهده می گردد. شدت سرکوب سیستم ایمنی بستگی 

به حدت ویروس،  نوع و سن میزبان دارد.

سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر معدوم سازی بخشی از جمعیت مبتال،  اجرای  

واکسیناسیون درگله های پرورش طیور صنعتی  در کلیه رده ها و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

1. Infectious Bronchitis

2 . Infectious Bursal Disease
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تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه ایمنی،  ادراری و عضالت

Elisa تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون   
   جداسازی یا تشخیص ویروس حاد براساس آزمون RT-PCR یا Real Time RT-PCR از بافت های هدف به ویژه 

بورس فابریسیوس
پیشگیری

   مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی،  افزایش کمیت پادتن های مادری و واکسیناسیون جوجه ها گوشتی می باشد.
   در گله های گوشتی با در نظر گرفتن تیتر مادری،  استفاده از واکسن های اینترمدیت در سن 14 – 12 روزگی و در نوبت دوم 

با رعایت فاصله 10- 7 روز و به روش آشامیدنی. 
   استفاده از واکسن های اینترمدیت پالس فقط در مناطقی که واکسن های اینترمدیت قادر به پیشگیری از بروز بیماری به شکل 

بالینی و حاد نمی باشند با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان و براساس تشخیص دامپزشک فارم مجاز می باشد.
   در مزارع مرغ تخمگذار تجارتی واکسیناسیون بر اساس دو نوبت واکسن زنده مشابه گله های گوشتی به همراه یک یا دو 

نوبت واکسن کشته می باشد.
   در مزارع مرغ مادر عالوه بر برنامه واکسیناسیون مزارع مرغ تخمگذار تجارتی استفاده از یک نوبت واکسن کشته چهارگانه 

قبل از تولید به منظور ایجاد ایمنی مادری و انتقال آن به نتاج اجباری می باشد.

5- مایکوپالسموز1
تعریف بیماری

a( مایکوپالسما گالی سپتیکوم
مایکوپالسما گالی سپتیکوم به عنوان عامل اصلی ایجاد بیماری مزمن تنفسی )CRD( در طیور و به خصوص در مرغ، خروس و 
بوقلمون شناخته شده است و در بیشتر مواقع با تورم سینوس های infra orbital همراه است. بیماری در سرتاسر جهان گسترش 
دارد و باعث وارد آمدن خسارات عظیم اقتصادی به پرورش طیور به ویژه طیور صنعتی می شود. در طیور بومی و روش های غیر صنعتی 
و غیر متراکم پرورش طیور نیز به دلیل ایجاد مخازن بیماری در طبیعت مطرح است. عفونت همچنین در قناری، کبک،  قرقاول، کبوتر،  
بلدرچین،  اردک،  غاز،  طوطی سانان رخ می دهد. پرندگان زینتی عموما نسبت به بیماری مقاوم هستند و تنها عارضه کونژکتیویت 

درآنها گزارش شده است.
b( مایکوپالسما سینوویه

به عنوان یک عامل ایجاد عفونت مزمن تا حاد تنفسی در جوجه و بوقلمون شناخته می شود که می تواند با سینوویت عفونی و 
تورم تاندون و لنگش ناشی از آن نیز همراه شود. در بیشتر موارد با یک عفونت مزمن و تحت بالینی مجاری فوقانی تنفسی به ویژه در 
گله های تخمگذار صنعتی چند سنی همراه است . همچنین در صورت درگیری گله با بیماریهایی نظیر نیوکاسل و برونیشت عفونی 
می تواند سبب وخیم شدن بیشتر وضعیت گله به ویژه از نظر عالئم تنفسی )تورم و چرکی شدن کیسه های هوایی( شود. بیماری 
گسترش جهانی دارد و در اردک ، غاز ، مرغ شاخدار ، طوطی ، قناری و بلدرچین قابلیت بیماریزایی کمتری دارد . ایزوله های مایکوپالسما 

سینوویه از نظرحدت با هم خیلی متفاوت هستند 
c( مایکوپالسما مله اگریدیس

به عنوان یک بیماری که عامل آن همانند دیگر مایکوپالسماهای بیماریزا در طیور قابلیت انتقال عمودی از طریق تخمدان و 

1.  Mycoplasmosis    
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در نتیجه از تخم را دارد )egg born(شناخته می شود.  این میکروارگانیسم به عنوان یک عامل اولیه بیماریزا در بوقلمون ها مطرح 
است و به دلیل اینکه می تواند به نتاج منتقل شود در صورت آلوده شدن گله های بوقلمون مولد می تواند منجر به کاهش درصد جوجه 
درآوری و نیز تورم کیسه های هوایی در جوجه های نتاج شده که در نهایت با کاهش رشد و همچنین مشکالت اسکلتی در آنها همراه 
است. بوقلمون یک میزبان کاماًل اختصاصی برای مایکوپالسما مله اگریدیس است و هدف نهایی تمام برنامه های بیوسکیوریتی و 

قرنطینه ای باید ریشه کن کردن عفونت از گله های بوقلمون مولد و تولید پولت های عاری از آلودگی باشد.
سیاست ها و راهبردها

a(مایکوپالسما گالی سپتیکوم1
بیماری اخطار کردنی است و سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری براساس اجرای مراقبت فعال شامل آزمایشات سرمی 
دوره ای از گله های مولد و مراقبت غیرفعال براساس دریافت گزارشات از بخش دولتی و یا خصوصی و یا شکایات صاحبان گله های 
نتاج،  حذف اجباری گله های اجداد آلوده، حذف اختیاری گله های مادر آلوده،  اعمال قرنطینه مرزی،  ممنوعیت واکسیناسیون در مزارع 

اجداد  مادر،  نیمچه گوشتی، واکسیناسیون اختیاری در مزارع مرغ تخمگذار و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.
b(مایکوپالسما سینوویه2

  بیماری اخطار کردنی است و سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری براساس اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری از        
گله های مولد در سن8-4 هفته و در صورت تأیید سازمان نمونه برداری در پایان سیکل اول تولید به منظور تولک بری گله و مراقبت 
غیرفعال براساس دریافت گزارشات از بخش دولتی و یا خصوصی و یا شکایات صاحبان گله های نتاج، حذف اجباری گله های اجداد 
آلوده،  حذف اختیاری گله های مادر آلوده، واکسیناسیون اختیاری گله های مادر،  اعمال قرنطینه مرزی،  ممنوعیت واکسیناسیون در 

مزارع اجداد،  پولت، تخمگذار، نیمچه گوشتی و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.
c(مایکوپالسما مله اگریدیس3

  بیماری اخطار کردنی است و سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری براساس اجرای مراقبت فعال شامل بازدید و نمونه برداری 
دوره ای از مزارع مولد و جوجه کشی و مراقبت غیرفعال براساس دریافت گزارشات از بخش دولتی و یا خصوصی و یا شکایات صاحبان 
گله ها،  حذف اجباری گله های اجداد آلوده،  اعمال قرنطینه مرزی، ممنوعیت واکسیناسیون در مزارع مادر و پرورشی، اعمال ضوابط 

امنیت زیستی است.
تشخیص و درمان

a(مایکوپالسما گالی سپتیکوم
   تشخیص سرمی براساس آزمون سریع آگلوتیناسیون یا Elisa در گله های غیرواکسینه

   جداسازی یا تشخیص میکروارگانیسم براساس آزمونPCR یا Real Time PCR در گله های غیر واکسینه از بافت های 
هدف شامل نای و ریه

b(مایکوپالسما سینوویه
   تشخیص سرمی براساس آزمون سریع آگلوتیناسیون یا Elisa در گله های غیرواکسینه

   جداسازی یا تشخیص میکروارگانیسم براساس آزمونPCR یا Real Time PCR در گله های غیر واکسینه از بافت های 
هدف شامل نای و ریه

   تفریق سویه فیلد از سویه واکسینال با استفاده از آزمون HRM یا تعیین توالی ژنتیکی

1. Mycoplasma gallisepticum

2. Mycoplasma synoviae

3. Mycoplasma meleagridis
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c( مایکوپالسما مله اگریدیس
 Rapid Plate)RP( ، Tube Agglutination)TA(جداسازی و تشخیص عامل بیماری بر اساس آزمایشات سرولوژی شامل  

HI، و RT-PCR از بافت های هدف شامل نای، ریه و سینوس ها استوار است. 

پیشگیری
  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی،  تعیین وضعیت آلودگی در مزارع الین،  اجداد و مادر، ارتقاء سطح کیفی واحدهای 

پرورش طیور 
   نظارت و تعیین وضعیت آلودگی جوجه یکروزه و تخم نطفه دار بوقلمون وارداتی 

   واکسیناسیون اختیاری با واکسن زنده مایکوپالسما گالی سپتیکوم صرفاً در گله های  MG منفی در سن 8-4 هفتگی و به 
روش قطره چشمی در گله های تخمگذار و واکسیناسیون اختیاری مایکوپالسما سینوویه با واکسن زنده و در سن8- 4 هفته  به روش 

قطره چشمی صرفاً در گله های مادرMS منفی
  ممنوعیت واکسیناسیون مایکوپالسما سینوویه در مزارع اجداد و مایکوپالسما گالی سپتیکوم در مزارع اجداد و مادر 

6- سالمونلوز1
تعریف بیماری

عفونت های سالمونالیی به 2 گروه سروتیپ های غیرمتحرک شامل سالمونال پولوروم و گالیناروم و سروتیپ های متعدد متحرک 
پاراتیفوئید تقسیم می شوند. آلودگی سالمونالیی انتشار جهانی دارد. در کشورهایی که طرح تشخیص و کنترل سالمونال اجرا می گردد بروز 
سالمونال غیرمتحرک به شدت کاهش یافته است. عفونت های پاراتیفوئیدی در طیور نسبتاً معمول بوده و به دلیل مصرف محصوالت 
طیور آلوده از جنبه بهداشت عمومی واجد اهمیت می باشند. برخالف سالمونال های غیرمتحرک، عفونت های پاراتیفوئیدی در بیش 

از 2500 گونه جانوری گزارش شده است.
سیاست ها و راهبردها

a( سالمونال پولوروم و گالیناروم2
بیماری اخطار کردنی است و سیاست دفتر ریشه کنی آن می باشد که براساس اجرای مراقبت فعال شامل آزمایشات سرمی         
دوره ای از گله های مولد و مراقبت غیرفعال براساس دریافت گزارشات از بخش دولتی و یا خصوصی، معدوم سازی کانون آلوده،  

اعمال قرنطینه مرزی و داخلی،  ممنوعیت واکسیناسیون و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.
b( سالمونال اینتریتیدیس و تایفی موریوم  3

بیماری اخطار کردنی است.  سیاست دفتر تعیین شیوع بیماری در سطح مزارع مرغ مادر و تخمگذار تجاری می باشد.
تشخیص و درمان

a( سالمونال پولوروم - گالیناروم
   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه گوارش و امعاء و احشاء

   تشخیص سرمی براساس آزمون سریع آگلوتیناسیون 
   کشت و جداسازی میکروارگانیسم از بافت های هدف به ویژه کبد و کیسه صفرا،  قلب و مغز استخوان

1. Salmonellosis

2.Salmonella pullorum & gallinarum

3.Salmonella enteritidis & typhimurium
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b( سالمونال تایفی موریوم و اینتریتیدیس
   کشت و جداسازی میکروارگانیسم از مدفوع و دستگاه گوارش

 Real Time PCR یا PCRتشخیص میکروارگانیسم براساس آزمون   

پیشگیری
   مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و Treatment دان می باشد.

   تعیین میزان شیوع سالمونال تایفی موریوم و اینتریتیدیس در مزارع مرغ تخمگذار و مادر به منظورتدوین نقشه راه مبارزه با 
سالمونال در کشوردر حال اجرا می باشد.

7- رئوویروس1
تعریف بیماری

عفونت های رئوویروس در گله های طیور تجاری شایع می باشد. در تمام دنیا وجود دارند ولی حدت آنها در نواحی مختلف با هم 
متفاوت است. بیشتر سویه ها غیربیماریزا بوده و بدون هیچ عوارضی در روده وجود دارند؛ در حالیکه برخی سویه ها با بیماریهایی همچون 
سندرم سوء جذب و دیگر اختالالت روده ای،  هیدرو پریکاردیت و بیماریهای تنفسی مرتبط می باشند. به جز آرتریت رئوویروسی که به 
طور تجربی توسط این ویروس ایجاد شده است در اغلب موارد ارتباط بین رئوویروس ها و بیماریهای مختلف همیشه مشخص نمی باشد.

سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های مرغ مادر و ارزیابی 
سرمی دوره ای از تیتر ناشی از مصرف واکسن، اعمال مراقبت غیرفعال براساس گزارشات دریافتی از بخش دولتی و یا خصوصی یا 

شکایت مرغداران گوشتی، اعمال ضوابط امنیت زیستی و قرنطینه مرزی است.
تشخیص و درمان

   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه گوارش و دستگاه حرکتی
   تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه

   تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه
   جداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمون RT-PCR یا Real Time RT-PCR از بافت های هدف به ویژه مفاصل و مایع سینویال

پیشگیری
 مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت درگله های اجداد و مادر و انتقال آن به نتاج با استفاده از واکسن های زنده 
S1133 و کشته می باشد. همچنین واکسن کشته باید دارای حداقل 2 سروتیپ از جمله شامل عامل ویروسی سندرم سوء جذب باشد. 

8- مارک2
تعریف بیماری

جوجه های ماکیان یکی از مهمترین میزبانهای ویروس بیماری مارک می باشند. به صورت طبیعی بلدرچین با این ویروس آلوده 
می شود و بوقلمون ها نیز به صورت تجربی می توانند آلوده گردند. در گله های صنعتی بوقلمون عالئم شدید بیماری دیده می شود 

1. Reovirus Infection

2. Marek

دامپزشکی



136

و تلفات ناشی از تومور به  40 تا 80 در صد میرسد و سن درگیری بین 8 تا 17 هفتگی گزارش شده است. شکل بیماری در گله های 
بوقلمون شباهت زیادی با جوجه های گوشتی دارد . بوقلمون ها معموالً با هرپس ویروس بوقلمون)HVT( آلوده می شوند.یک سویه 
غیر بیماریزا از ویروس مارک وجود دارد که از آن برای تولید واکسن مارک در جوجه ها استفاده می گردد. بقیه پرندگان و پستانداران به 
این بیماری مقاوم هستند. ویروس بیماری مارک یکی از عفونت های طیور بوده که در همه جا وجود دارد. همه گله های طیور به این 
بیماری حساس هستند مگر آنهایی که تحت شرایط سخت امنیت زیستی نگهداری می شوند. این بیماری در شکل تحت بالینی باعث 

کاهش میزان رشد، کاهش تولید تخم مرغ و سرکوب سیستم ایمنی شده که از نظر اقتصادی قابل توجه می باشد.
سیاست ها و راهبردها

  بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های مرغ مادر و تخمگذار 
تجاری در یکروزگی ، قرنطینه مرزی و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.

تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه های مختلف

  تشخیص هیستوپاتولوژی از بافت های مختلف درگیر تومور و نیز اعصاب محیطی
  تشخیص ویروس براساس آزمونPCR یا Real Time PCR از بافت های درگیر

پیشگیری
  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های مادر و تخمگذار تجارتی با استفاده از واکسنهای دوگانه 

زنده  )HVT-Rispense( می باشد.

9- لکوز1
تعریف بیماری

لکوز لنفوئید در شرایط طبیعی عمومی ترین شکل گروه لکوز / سارکوما  در گله های طیور است. عفونت تقریباً در تمام گله ها به 
جز در برخی از گله های SPf که بیماری در آنها ریشه کن شده است،  وجود دارد. فراوانی آلودگی در گله های مولد به ویژه تخمگذار 
کاهش یافته است. در سالهای اخیر برنامه کنترلی بیماری گسترش یافته و آلودگی در گله های تجاری خاص نادر و یا وجود ندارد. 
همچنین فراوانی تومورهای لکوز لنفوئید حتی در گله هایی که به شدت آلوده بودند به طور معمول کم می باشد و بیماری اغلب به 
صورت غیرآشکار است.  تلفات هفتگی در گله های مرغ مادر گوشتی که به طور طبیعی با تحت گروه J ویروس لکوز آلوده شده اند 

به بیش از  1/5 درصد نمی رسد.
سیاست ها و راهبردها

 بیماری اخطار کردنی است.  سیاست دفتر ریشه کنی بیماری مبتنی بر معدوم سازی گله های دارای عالئم بالینی و یافته های 
کالبدگشایی و هیستوپاتولوژیک ، قرنطینه مرزی و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.

تشخیص و درمان
  براساس یافته های کالبدگشایی و هیستوپاتولوژی

  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در برخی تحت گروه ها
 PCRتشخیص ویروس براساس آزمون  

  درمانی برای بیماری وجود ندارد

1. Leukosis
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پیشگیری
  حذف گله های مولد آلوده یا حذف تخم مرغ ها در زمان دفع ویروس می تواند از بروز بیماری در نتاج پیشگیری نماید.

  اصالح نژاد ژنتیکی نیز می تواند در کاهش حساسیت گله ها مؤثر باشد.
10- الرنگوتراکئیت عفونی1

تعریف بیماری
الرنگو تراکئیت عفوني یک بیماري خیلي حاد واگیردار با سرعت انتشار کم مي باشد. درگیري طیور و قرقاول با هرپس ویروس عامل 
بیماری همراه با عالئم شدید تنگي نفس ، سرفه و رال همراه مي باشد . ویروس همچنین به صورت تحت حاد مي تواند باعث آبریزش از 
چشم و بیني،  عفونت ناي و  بافت ملتحمه چشم همراه با رالهاي خفیف باشد. این ویروس از بیشتر کشورهاي جهان گزارش شده است. 

سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی است.  سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های مرغ مادر و تخمگذار 

تجاری، قرنطینه مرزی و داخلی،  اعمال ضوابط امنیت زیستی است.
تشخیص و درمان

  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس
  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه

  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه
  تشخیص هیستوپاتولوژی و مشاهده گنجیدگی داخل سلول

 جداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمونPCR یا Real Time PCR از بافت هدف شامل نای و بخش فوقانی دستگاه 
تنفس

پیشگیری
  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های مادر و تخمگذار صرفاً در مناطق آلوده که وجود بیماری به 
اثبات رسیده و یا سابقه واکسیناسیون وجود داشته باشد.  واکسن مورد استفاده زنده و در سن 4 هفتگی و در صورت لزوم واکسن یادآور 

درسن 18- 14 هفتگی به شکل قطره  چشمی می باشد. 
11- پاستورلوز2
تعریف بیماری

پاستورلوز یا وبای مرغان، بیماری باکتریایی واگیرداری است که پرندگان اهلی و وحشی را درگیر می نماید. این بیماری به طور 
کلی  به صورت سپتی سمی و شروع ناگهانی با تلفات باال در گله بروز می نماید. لیکن عفونت های  مزمن و تحت بالینی نیز می تواند 

اتفاق بیافتد.
سیاست ها و راهبردها

 بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های مرغ مادر و تخمگذار 
تجاری،  قرنطینه مرزی و اعمال ضوابط امنیت زیستی است.

تشخیص و درمان
   براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاههای مختلف به ویژه دستگاه تنفس

   کشت و جداسازی باکتری
1. Infectious larynogotrachitis

2. Fowl cholera
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 Real Time PCR یا PCRجداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمون   
پیشگیری

  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های مرغ مادر و تخمگذار تجارتی با استفاده از واکسن حاوی 
سروتیپ 1 در سن 12-8  هفتگی به شکل زیرجلدی  و یا  عضالنی می باشد. در مناطق آلوده واکسیناسیون دو بار در سال ) بهار و 

پائیز( توصیه می گردد.
  سیاست دفتر ارتقاء تعداد سروتیپ های موجود در واکسن به 3 سروتیپ1و4و3 در آینده می باشد.

12- کم خونی عفونی1
تعریف بیماری

این بیماری که به بیماری بال آبی نیز مشهور است توسط یک سیرکوویروس بدون غالف با DNA تک رشته ای ایجاد می شود. 
ریشه کنی ویروس به دلیل مقاومت بسیار زیاد به حرارت ، تغییر PH و اغلب ضدعفونی کننده ها  به جز هیپوکلریت و فرمالین مشکل 
می باشد. بیماری مختص به ماکیان بوده ولی بلدرچین را نیز بیمار می کند. عالئم در جوجه های جوان شامل رنگ پریدگی تاج و 
ریش ، پاها و الشه ، بی اشتهایی و نقاط خونریزی در نواحی مختلف می باشد. ویروس عامل بیماری سبب سرکوب سیستم ایمنی و 

زمینه سازی جهت بروز بیماری های دیگر می گردد.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های مرغ اجداد و مادر قبل 
از شروع تولید، قرنطینه مرزی و اعمال ضوابط امنیت زیستی به ویژه در گله های مولد است.

تشخیص و درمان
  براساس یافته های کالبدگشایی در دستگاه ایمنی و عضالت
  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه

  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه
 Real Time PCR یا PCRجداسازی یا تشخیص ویروس براساس آزمون  

پیشگیری
  مبتنی بر رعایت اصول امنیت زیستی بویژه در گله مولد

  ایجاد ایمنیت در گله های مولد فاقد آنتی بادی قبل از شروع تولید با استفاده از واکسن زنده به روش تزریقی و یا خوراکی
  حذف سایرعوامل ویروسی تضعیف کننده سیستم ایمنی 

13- متاپنوموویروس پرندگان2
تعریف بیماری

متاپنوموویروس پرندگان منجر به رینوتراکئیت در بوقلمون می شود.  یک عفونت حاد تنفسی در این پرنده می باشد. این بیماری با 
سندرم کله بادی در نیمچه گوشتی و مرغ مادر و نیز افت تولید در طیور تخمگذار ارتباط دارد . ویروس برای اولین بار در آفریقای جنوبی 
در اواخر دهه 70 میالدی از بوقلمون جدا شد و به تمامی نواحی عمده پرورش طیور در دنیا به جز استرالیا انتشار یافت . ویروس عالوه بر 

1. Chicken Infectious Anemia

2. Avian metapneumovirus
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ماکیان و بوقلمون در گونه های دیگر نیز تشخیص داده شده است. آلودگی با ویروس اغلب با عفونت های باکتریایی ثانویه همراه می شود.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی می باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری از طریق واکسیناسیون گله های مادر، تخمگذار،  بوقلمون 
و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه های تنفس و تولید مثل

  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه
  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه

Real Time RT-PCR یا RT-PCR جداسازی یا تشخیص ویروس حاد براساس آزمون   
پیشگیری

  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در مزارع مرغ مادر با استفاده از واکسن های زنده به روش آشامیدنی یا 
اسپری در هفته های اول و واکسن کشته قبل از شروع تخمگذاری  و به روش تزریقی می باشد.

  استفاده از واکسن زنده متاپنوموویروس)ART.SHS(در گله های نیمچه گوشتی در دفتر طیور بهداشت و مدیریت بیماریهای 
طیور در دست  بررسی است.

14- اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال1
تعریف بیماری

یک باکتری میله ای شکل گرم منفی است که باعث بیماری تنفسی در بوقلمون،  ماکیان و سایر گونه های پرندگان می شود. در 
حال حاضر به عنوان تنها باکتری است که در جنس Ornithobacterium  طبقه بندی شده است. این باکتری غیر همولیتیک 
بوده و می تواند طیف وسیعی از شرایط هوازی تا بی هوازی را تحمل و در آگارهای متفاوت کلونیزه شود. تاکنون هجده سروتیپ از 

Or. Rinotracheale  شناسایی شده است . این باکتری مشترک بین انسان و دام نمی باشد.

سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر مبتنی بر رعایت اصول امنیت زیستی و بهبود شرایط محیطی پرنده از جمله تهویه 

و واکسیناسیون گله های مادر می باشد. 
تشخیص و درمان

  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس 
  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه

  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه
  کشت وجداسازی میکروارگانیسم

Real Time PCR یا PCRتشخیص ویروس براساس آزمون  
پیشگیری

  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های مرغ مادر با استفاده از واکسن کشته 12- 6 هفتگی و تکرار 
آن در سن 18- 14 هفتگی قبل از سن شروع تولید با حداقل فاصله زمانی 6 هفته و به روش تزریقی به منظور کاهش مرگ و میر 

1. Ornithobacterium Rinotracheale Infection
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درجوجه های تولیدی و افزایش شاخص های تولیدی است.

15- سندرم افت تخم مرغ1
تعریف بیماری

ویروس عامل بیماری آدنوویروس بوده و بیماری  با عالئم پوسته نازک و لمبه و رنگ پریدگی تخم مرغ در گله در حال تولید به 
ظاهر سالم شناسایی می گردد. این بیماری در مرغ تخمگذار سندرم افت تولید نامیده می شود. 

سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر مبتنی بر رعایت اصول امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله توسط واکسیناسیون 

گله های مولد و تخمگذار می باشد.
تشخیص و درمان

  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تولیدمثل
  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه

  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه
پیشگیری

  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های اجداد، مرغ مادر و تخمگذار تجارتی با استفاده از واکسن 
کشته در سن 18-14 هفتگی و  قبل از شروع تولید و به روش تزریقی است.

16- آبله2

تعریف بیماری
آبله طیور یک عفونت ویروسی با سرعت انتشار کم در ماکیان و بوقلمون می باشد که به وسیله ضایعات پرولیفراتیو و به شکل دلمه 
ضخیم در پوست،  در دستگاه گوارش فوقانی و دستگاه تنفس ) شکل دیفتریک( مشخص می شود. گونه های حاد ویروس ممکن 

است باعث ایجاد ضایعات در اندام داخلی ) شکل سیستمیک( شوند. این بیماری در سراسر جهان وجود دارد.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر مبتنی بر رعایت اصول امنیت زیستی و پیشگیری و کنترل بیماری از طریق 
واکسیناسیون گله های اجداد ، مادر و تخمگذار می باشد. 

تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه پوششی

  هیستوپاتولوژی 
  جداسازی ویروس

پیشگیری
مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت با استفاده از واکسن های زنده در گله های مادر و تخمگذار تجارتی در 

سن10-8 هفتگی  و به شکل تلقیح در نسوج بال است.

1. Egg drop syndrom

2. Pox
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17- کوریزای عفونی1
تعریف بیماری

یک بیماري تنفسي در جوجه ها با عالئم آبریزش بیني،  عطسه و تورم زیر چشم همراه می باشد. بیماری از سرتاسر دنیا گزارش 
شده است و فقط در جوجه ها دیده مي شود، این بیماري از  بلدرچین و قرقاول نیز گزارش شده است که به صورت  ثانویه توسط عوامل 
مختلف بیماریزا دیده مي شود.  بیماري در کشورهاي درگیر بطور اولیه در پولت ها و مرغان تخمگذار و گهگاه در گله هاي گوشتي دیده 
مي شود. گاهی بیماری در جوجه هاي خیلي جوان،  حتي در سنین زیر سه هفته دیده مي شود. اجرای ضعیف ضوابط امنیت زیستی، 

آلودگي محیطي و استرس احتمااًل از دالیل مهم بروز بیماری است. این بیماری از نظر بهداشت عمومی اهمیتی ندارد.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر ایجاد ایمنیت از طریق واکسیناسیون در گله های 
مولد و تخمگذار و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی و یافته های کالبدگشایی در دستگاه تنفس

  کشت و جداسازی باکتری
Real Time PCR یا PCRتشخیص ویروس براساس آزمون  

18- پیشگیری
مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی جوجه ریزی و حذف همزمان گله ها و ایجاد ایمنیت در گله های مرغ اجداد،  مادر و تخمگذار 
تجارتی با استفاده از واکسن های کشته حاوی سروتیپ های A.B.C  هموفیلوس پاراگالیناروم در 14 هفتگی و تکرار آن در 4- 3 

هفته بعد به روش تزریقی می باشد.

18- آنسفالومیلیت2
تعریف بیماری

یک ویروس از خانواده پیکورناویریده با RNA تک رشته ای عامل بیماری آنسفالومیلیت می باشد. این ویروس می تواند در 
جوجه های جوان، بوقلمون، بلدرچین، کبوتر و قرقاول باعث بیماری شود.  بیماری همواره با عالئم عصبی که از مشخصه های آن است 
همراه می باشد. انتقال ویروس از طریق عمودی و افقی هردو امکان پذیر است. سویه فیلدی آنتروتروپ بوده و در دستگاه گوارش و 
روده ها تکثیر می شود. این ویروس همانند ویروس عامل بیماری گامبورو به شرایط محیطی مقاوم بوده و برای مدت طوالنی می تواند 

در محیط باقی بماند.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر مبتنی بر پیشگیری و کنترل بیماری از طریق ایجاد ایمنیت در گله های مولد و 
تخمگذار تجاری  و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  براساس نشانه های بالینی در دستگاه عصبی

  تشخیص سرمی براساس آزمون Elisa  در گله غیر واکسینه
  تغییرات عیار سرمی در 2 نمونه گیری به فاصله حداقل 2 هفته بر اساس آزمون Elisa در گله واکسینه

1. Infectious coryza

2. Avian Encephalomyelitis

دامپزشکی



142

  هیستوپاتولوژی
  جداسازی ویروس

پیشگیری
  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و ایجاد ایمنیت در گله های مولد و تخمگذار  با استفاده از واکسن زنده در سن 16- 14 

هفتگی در گله مادر و 14- 12 هفتگی در گله تخمگذار تجارتی به روش آشامیدنی است.

19 - کلی باسیلوزیس1
تعریف بیماری

به صورت سپتی سمی کشنده حاد و یا پریکاردیت تحت حاد ، التهاب کیسه های هوایی، التهاب مجاری تخم بر و پریتونیت رخ 
می دهد. یک بیماری متداول است که در طیور از اهمیت اقتصادی برخوردار است و در سراسر جهان دیده می شود.

سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اعمال ضوابط امنیت زیستی و ارتقاء مدیریت 

بهداشتی مزرعه می باشد.
تشخیص و درمان

  جداسازی و کشت خالص از اشریشیا کلی از خون قلب،  کبد،  کیسه صفرا و یا ضایعات موجود در احشاء در الشه تازه تلف شده
پیشگیری

  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی،  ارتقاء مدیریت بهداشتی مزرعه، آزمایش ادواری دان و آب مصرفی و درمان بیماری با 
استفاده از انواع آنتی بیوتیک پس از تست آنتی بیوگرام در گله های مرغ مادر،  تخمگذار و گوشتی می باشد.

  در حال حاضر استفاده از واکسن های زنده وکشته کلی باسیلوز در دفتر بهداشت طیور در دست بررسی می باشد.

20- کوکسیدیوزیس2
تعریف بیماری

عامل تک یاخته این بیماری در طیور بیشتر به جنس آیمریا تعلق دارند و بخش های مختلف را در روده آلوده می کنند. روند 
عفونی زایی سریع )4 تا 7 روز( می باشد و با تکثیر در سلول های میزبان با آسیب گسترده به مخاط روده همراه است. کوکسیدیای 
طیور عمدتاً نسبت به میزبان خود حالت اختصاصی دارند و گونه های متفاوت،  بخش های خاصی از روده را مبتال به انگل می نمایند. 

کوکسیدیوز در سراسر جهان در طیور ، پرندگان شکاری پرورش یافته در قفس و پرندگان وحشی قابل مشاهده است.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر واکسیناسیون گله های اجداد،  مادر و استفاده 
از دارو های کوکسیدیواستات در گله های پولت و گوشتی و اعمال ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  براساس محل ضایعات و شکل آن در روده،  اندازه و شکل اووسیست ها 

  مشاهده اووسیست ها در مدفوع یا ضایعات مخاط روده 

1. Collibacillosis

2. Coccidiosis
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پیشگیری
  مبتنی بر رعایت ضوابط امنیت زیستی و مدیریت صحیح بستر و تهویه و نیز استفاده از داروهای کوکسیدیواستات در                  

جوجه های گوشتی و پولت تخمگذار تا سن 16 هفتگی می باشد. 
  در طیور گوشتی به دلیل احتمال عدم رعایت زمان قطع مصرف دارو و همچنین مقاومت دارویی،  استفاده از واکسن های حاوی 

3 سویه اصلی بیماریزا توصیه می گردد.
  در گله های مرغ اجداد و مادر ایجاد ایمنیت با استفاده از واکسن کوکسیدیوز زنده ) حاوی حداقل 4 سویه اصلی بیماریزا ( در 

10 - 5 روزگی می باشد. 
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بخش سوم
سیاست ها و راهبردها در حوزه مراقبت ، کنترل و مبارزه با بیماریهای زنبور عسل

1- آکاراپیس1
تعریف بیماری

این آلودگی توسط مایت Acarapis woodi ایجاد می شود. مایت ماده بالغ با قرار گرفتن روی موی میزبان قدیمی، خود 
را  به موی قفسه سینه یک زنبور عسل جوان ) کمتر از 5 روزه (، منتقل می نماید و از طریق منافذ تنفسی وارد نای شده و شروع به 
تخم ریزی می نماید. مایت ها ممکن است گاهی اوقات در کیسه های هوایی، قفسه سینه، شکم و سر یافت شوند، اما بیشتر در نای 
و مجاری قدامی سینه مستقر می شوند. الروها و بالغین با سوراخ نمودن مجرای تنفسی از همولنف میزبان تغذیه می کنند. یکی از 
عوامل تلفات در کلنی های زنبور عسل در اواخر زمستان و اوایل بهار مرتبط با این آفت است. در این مواقع به طور معمول بیش از 

30 درصد از جمعیت زنبوران عسل کلنی آلوده خواهند بود.

سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال  شامل نمونه برداری ساالنه 
حداقل یک بار و مراقبت غیر فعال ، شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی، قرنطینه مرزی و داخلی و درمان بیماری 

می باشد. 
تشخیص  و درمان

مبتنی بر استفاده از ملکه های مقاوم و اعمال ضوابط قرنطینه ای
پیشگیری

  براساس مشاهده آزمایشگاهی عامل بیماری
  استفاده از برخی تصعید کننده ها  

2- لوک آمریکایی2
تعریف بیماری

لوک آمریکایی یک بیماری باکتریایی است که الروها و شفیره ها را آلوده می کند. اسپور لوک آمریکایی می تواند در عسل و شان  
نوزادان بیش از 50 سال دوام داشته باشد و در مرحله اسپوری به درمان مقاوم است.

الرو زنبور عسل تنها در دو روز اول تولد به اسپور لوک آمریکایی حساس می باشد. عفونت کندو با عالمت شان موزاییک مانند 
مشخص شده که مربوط به شفیره هایی با درپوش های فرورفته و سوراخ شده است. این حالت با بوی بد، که یادآور گانگرن می باشد 

همراه است. 
کلنی های ضعیف که خوراک مکمل را مصرف نمی کنند مشکوک به این بیماری بوده و باید با دقت تحت نظارت باشند. وجود اسپور 
1  از 

این بیماری در کلنی های زنبور در برخی از کشورها باال است ، اما اغلب بروز عفونت کمتر از 2 درصد است. در حال حاضر بیش از 4
عفونت های لوک آمریکایی به دلیل استفاده بیش از حد به عنوان پیشگیری، در برابر آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین مقاوم می باشند. 
از آنجا که تمام زنبورستانها می تواند به سرعت آلوده شوند،  پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان موثر لوک آمریکایی حیاتی است.

1.Acarapidosis

2. American Foulbrood
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سیاست ها و راهبردها
 بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر ریشه کنی بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری ساالنه حداقل 
یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی ، قرنطینه مرزی، داخلی و معدوم سازی 

کلنی های آلوده و رعایت ضوابط امنیت زیستی می باشد.
تشخیص و درمان

  مبتنی بر مشاهده عالیم بیماری در کلنی
آزمون PCR از عسل

 درمان ندارد مگر در آلودگی محدود با استفاده از آنتی بیوتیک  
پیشگیری

  مبتنی بر افزایش ایمنی ، پرهیز از استرس و اعمال ضوابط قرنطینه ای

3- لوک اروپایی1
تعریف بیماری

لوک اروپایی یک بیماری است که الروهای در حال رشد را آلوده می نماید و توسط باکتری های فاقد اسپور ایجاد می شود. این 
بیماری در بهار در کلنی ها شایع است و معمواًل با آغاز جریان شهد بهبودی حاصل می شود. ممکن است بوی بدی )شبیه به بوی لوک 
آمریکایی( وجود داشته باشد، اما عالئم لوک آمریکایی مثل درب حجرات فرورفته و سوراخ شده در شفیره ها معمواًل یافت نمی شود. 

در این بیماری الرو ها تغییر رنگ یافته و درب سلول باز است. 
سیاست ها و راهبردها

 بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری ساالنه 
حداقل یک بار و مراقبت غیر فعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی و درمان می باشد.

تشخیص و درمان
  مبتنی بر مشاهده عالیم در کلنی

  استفاده از آنتی بیوتیک  
پیشگیری 

  مبتنی برافزایش ایمنی و پرهیز از استرس

4- واروازیس2     
تعریف بیماری

واروا دکستراکتور در ابتدا به عنوان واروا جاکوبسونی طبقه بندی شده بود، یک آفت بسیار مخرب است که به شدت می تواند باعث 
کاهش تولید عسل شود. کلنی های آلوده که درمان نشوند در طول دو سال به کلی از بین می روند. این مایت باعث تلفات باال، کاهش 

عسل آوری، افزایش غارت  در کلنی های زنبوران عسل می شود. واروآ از زنبور عسل آسیایی) آپیس سرانا( سرچشمه گرفته است. 

1. European Foulbrood

2. Varroasis
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سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری و آزمایش 
نمونه ها هر سال حداقل دو بار در بهار و پاییز و مراقبت غیر فعال  شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی  و درمان 

با استفاده از دارو های ارگانیک و کم خطر می باشد. 
تشخیص و درمان

  مبتنی بر مشاهده آلودگی با روش های مختلف
استفاده از داروهای ارگانیک یا شیمیایی

  پیشگیری
  مبتنی برشمارش واروا با روش های مختلف ) پودر شکر،  کندوی مرجع و صفحه چسبناک (، استفاده از کندوهای کف باز و 

اعمال ضوابط قرنطینه ای

5- نوزما1
تعریف بیماری

نوزما آپیس و اخیراً نوزما سرانا دو عامل آلوده کننده زنبورعسل هستند، نوزما سرانا هیچ یک از عالیم اسهال و یا خزیدن را که 
معموال در عفونت با نوزما آپیس مشاهده  می شود، نشان نمی دهد. تنها عالئم غیر اختصاصی مانند کاهش تدریجی جمعیت،  تلفات 
بیشتر پاییزی یا زمستانه و تولید عسل کم را نشان می دهد. در زیر میکروسکوپ نوری، شکل اسپور در هر دو مشابه، اگر چه نوزما 
سرانا کمی کوچکتر به نظر می رسد. نوزما سرانا در اصل از زنبور عسل آسیایی جدا شد و تحقیقات زیادی برای بررسی اثرات آن بر 

روی زنبور عسل اروپایی در حال انجام است. 
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی است. سیاست دفتر کنترل و پیشگیری بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری ساالنه 
حداقل یک بار و مراقبت غیر فعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی و درمان  با استفاده از دارو های ارگانیک 

می باشد. 
تشخیص و درمان

   براساس مشاهده آزمایشگاهی عامل بیماری
   استفاده از اسیدی فایرها  

پیشگیری
  افزایش ایمنی و پرهیز از استرس
6- سوسك کوچك کندو2

تعریف بیماری
یک انگل کلنی های زنبور عسل است. سوسک بالغ و الرو از عسل، گرده و  نوزادان زنبور عسل تغذیه، در نتیجه باعث مرگ 
نوزادان، تخمیر عسل و تخریب شان های کندو می شود. سوسک می تواند با فروپاشی ساختاری کندو، باعث فرار زنبوران عسل بالغ 
شود. میزان آسیب سوسک ارتباط زیادی به شرایط آب و هوایی دارد. سوسک کوچک کندو در مناطق گرم و مرطوب مشکالت بیشتری 
را نسبت به مناطق خنک و کوهستانی ایجاد می کند. این سوسک با ایجاد نقب در قاب های مومی می تواند مشکالت جدی در این 
1. Nosema

2.small Hive beetl 
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قاب ها که محل ذخیره عسل و جایگاه تغذیه و پرورش نوزادان می باشد، ایجاد نماید. 
مراحل رشد سوسک از تخم تا بلوغ بسته به رطوبت، دما و دسترسی به مواد غذایی به 3 تا 12 هفته می رسد. سوسک بالغ قادر به 

پرواز بوده و قادر است انواع کلنی ها را از نظر قدرت و اندازه آلوده نماید.
سیاست ها و راهبردها

این بیماری تا کنون در کشور مشاهده نشده و گزارشی مبنی بر وجود آن وجود ندارد. در صورت مشاهده بیماری اخطار کردنی 
است . سیاست دفتر ریشه کنی  بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال نمونه برداری حداقل یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل 
دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی،  قرنطینه مرزی، داخلی و معدوم سازی کلنی های آلوده و رعایت ضوابط امنیت 

زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
   مبتنی بر مشاهده آلودگی با روش های مختلف

   استفاده از داروهای ارگانیک یا شیمیایی
پیشگیری

  تقویت کلنی و ضدعفونی محیط زنبورستان

7- مایت تروپیال1
تعریف بیماری

مایت تروپیال انگل خارجی الرو و شفیره زنبوران عسل می باشد. حداقل چهار گونه شناخته شده از تروپیال عبارتند از:
 T. mercedesae و T. clareae ، T. konigerum ، T. thaii 

دوره انگلي بر روي زنبوران بالغ 2-1 روز است. مایت بارور شده اگر بعد از دو روز موفق به تخم گذاري نشود تلف خواهد شد. 
تحقیقات اخیر نشان داده که این دوره مي تواند 10-5 روز به طول انجامد. تغذیه مایت بر روی الروها و شفیره های زنبوران عسل 
باعث ناهنجاری، مرگ نوزادان، کاهش جمعیت و متعاقب آن تلف شدن یا فرار کلنی می شود. معمواًل 50 درصد الروهایي که به 
تروپیال آلوده مي شوند زنده نمي مانند. سرپوش حجرات در اثر انجام عملیات بهداشتي توسط زنبوران کارگر سوراخ شده یا برداشته 
مي شود تا شفیره هاي آلوده را از حجره خارج نمایند، که قابل رؤیت است، در نتیجه چهره ی قاِب آلوده از نظر فرم تخم گذاری نامنظم 
می شود، که در اثر خارج نمودن شفیره هاي آلوده توسط زنبوراِن کارگر مي باشد. دوره بلوغ و اقامت کوتاه بر روي زنبوران بالغ باعث 
تکثیر سریع آن شده؛ به طوریکه سرعت تکثیر تروپیال را 25 برابر واروا ذکر کرده اند. زمانیکه دو مایت )تروپیال، واروا( یک کلني را آلوده 

نمایند، تروپیال از واروا پیشي مي گیرد. اگر دو مایت وارد یک سلول شوند، فقط نسل تروپیال باقي خواهد ماند.
سیاست ها و راهبردها:

 این بیماری تا کنون در کشور مشاهده نشده و گزارشی مبنی بر وجود آن وجود ندارد. در صورت مشاهده بیماری اخطار کردنی است 
. سیاست دفتر ریشه کنی  بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال نمونه برداری حد اقل یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت 
گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی، قرنطینه مرزی، داخلی و معدوم سازی کلنی های آلوده و رعایت ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  مبتنی بر مشاهده آلودگی با روش های مختلف

  استفاده از داروهای ارگانیک یا شیمیایی
1.Tropilaelaps
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پیشگیری
  مبتنی برشمارش مایت با روش های مختلف) پودر شکر ، کندوی مرجع و صفحه چسبناک (، استفاده از کندوهای کف باز و 

اعمال ضوابط قرنطینه ای
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بخش چهارم
سیاست ها و راهبردها در حوزه مراقبت ، کنترل و مبارزه با بیماریهای کرم ابریشم

1- گالسری1
تعریف بیماری

کرم ابریشم در سن آخر به این بیماری مبتال می شود. بدن کرم متورم و کیسه مانند شده، مایعات بدن غلیظ و تیره گردیده و نهایتا 
کرم ها می میرند.  این بیماری توسط ویروس پلی هیدروز هسته ای ایجاد می شود.

سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری 
ساالنه حداقل یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی  و رعایت ضوابط امنیت 

زیستی می باشد.
تشخیص و درمان

RT-PCR و PCR با استفاده از آزمون  
Elisa با استفاده از آزمون  

پیشگیری
  رعایت ضوابط امنیت زیستی

  تأمین تهویه و رطوبت مناسب
  تغذیه با کیفیت

  تشخیص زودهنگام آلودگی

2- فالشری2
تعریف بیماری

یک بیماری باکتریایی است و کرم ها توسط باسیلوس Bombysepticus آلوده می شوند. کرم ها معمواًل در سن چهارم آلوده 
می شوند. هضم در کرم مبتال مختل می شود و بوی مواد متعفن و فضوالت نیمه جامد به مشام رسیده و بی حال و نرم می شود. تغذیه 

منظم الرو و حفظ شرایط بهداشتی خوب از این بیماری جلوگیری می کند.

سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی نمی باشد . سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری حداقل 
یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی،  رعایت ضوابط امنیت زیستی می باشد.

تشخیص و درمان
  براساس مشاهده عالئم بیماری

RT-PCR و PCR با استفاده از آزمون  
Elisa با استفاده ازآزمون  

1.Grasserie

2. Flacherie
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پیشگیری
  رعایت ضوابط امنیت زیستی

  بهبود محیط پرورش ، مدیریت صدا 
  تغذیه با کیفیت

3- موسکاردین1
تعریف بیماری

یک بیماری قارچی ناشی از قارچ Beauveria bassiana می باشد که اسپور توسط باد منتقل می شود. در تمام مراحل، 
کرم ها ممکن است مورد حمله قرار گیرند. بدن الرو مبتال نرم می شود اما پس از مرگ به رنگ سبز در می آید.

سیاست ها و راهبردها
بیماری اخطار کردنی نمی باشد . سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری حداقل 
یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی ، رعایت ضوابط امنیت زیستی می باشد. 

تشخیص و درمان
  براساس مشاهده عالئم بیماری

)Infra RedIR.UV( و HPLC با استفاده از آزمون  
پیشگیری

  رعایت ضوابط امنیت زیستی
  کنترل دما و رطوبت

  تشخیص زود هنگام آلودگی

4- پبرین2
تعریف بیماری

این بیماری مهم ترین بیماری کرم ابریشم است، زمانی که عفونت شروع می شود می تواند تمام کرم ها را از بین ببرد. عامل 
بیماری اسپور نوزما بومبی سیس است. زمانی که رشد کرم کامل گردید مورد حمله قرار می گیرد و پوشش بدن کرم تبدیل به قهوه ای 
یا قرمز کم رنگ با لکه های سیاه شده و کرم غیر فعال شده و در نهایت تلف می شود. عفونت از پروانه بیمار از طریق تخم به نسل های 
بعدی منتقل می شود. بنابراین، برای پرورش کرم،  از پروانه سالم باید تخم گرفته شده باشد. پس از تخم گذاری، مایعات بدن کرم در 

زیر میکروسکوپ برای پبرین بررسی شده و اگر آلودگی تشخیص داده شود  باید تخم ها  نابود شوند.
سیاست ها و راهبردها

بیماری اخطار کردنی نمی باشد. سیاست دفتر پیشگیری و کنترل بیماری مبتنی بر اجرای مراقبت فعال شامل نمونه برداری سالیانه 
حداقل یک بار در سال و مراقبت غیرفعال شامل دریافت گزارشات از بخش های دولتی و خصوصی، رعایت ضوابط امنیت زیستی می باشد.

1.Muscardine

2. Pebrine
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تشخیص و درمان
  براساس مشاهده میکروسکوپی

PCR با استفاده از آزمون  
پیشگیری

  رعایت ضوابط امنیت زیستی
  تولید تخم سالم
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یادداشت 




