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و ارائه راهبردهاي اجراییوضعیت مرغ تخمگذار کشوروتحلیلشناخت

، سنگ بناي تمامی ارکان و اجزاي فرایند تدوین برنامه راهبردي تولیدي مرغ تخمگذارشناخت وضعیت موجود زنجیره:مقدمه 
اطالع از وضعیت واقعی که در آن قرار دارد و تحلیل بدونزنجیرههرآیندهمسیرکردنمشخص. شودزنجیره محسوب میاین 

.صورت گیردباید این شناخت با دیدگاهی کامالً راهبردي وعملکرد گذشته مقدور نیست

تخم مرغ یک . صنعت مرغداري در کشور ما در شرایطی قرار گرفته که در حیات عمومی اجتماع ما نقش عمده اي را ایفا می نماید
ه همواره مصرف دائمی خود را حفظ و حتی مصرف آن مرتباً رو به افزایش است و به همین دلیل با تشویق غذاي همگانی است ک

دستگاههاي دولتی و کمک هاي بانکی سرمایه گذاري زیادي در بخش توسعه تولید تخم مرغ صورت گرفته ولی این امر به صورت 
و یا برقراري یک نظام منسجم حرفه اي و همفکري بین مرغداران آغاز پراکنده و بدون رعایت قانون عرضه و تقاضا و قبل از داشتن

و همچنان به صورت هرج و مرج کامل ادامه دارد و نتیجه چنین کاري البته خطرناك و خطر نابودي و اضمحالل، این صنعت بسیار 
:شد که مهمترین رئوس آن عبارتند ازبدیهی است مشکالت مختلفی باعث این تهدید می با. قدیمی و ریشه دار را تهدید می نماید

و ایجاد نوسانات بسیار شدید در قیمت تخم مرغ درب مرغداري که خسارات عدم توازن تولید با عرضه
.مادي و معنوي فراوانی را ببار آورده ولطمات بسیار زیادي به بنیان تولید وارد ساخته است

 مورد ونوسانات ارزي مرغداري عدم ثبات و نظارت در تامین و کیفیت مواد اولیه ، وسایل و تجهیزات
.تشویق صنعت به توسعه تولید هماهنگی نداردسیاست که با نیاز آن

عدم پایداري صادرات متناسب با مازاد تولید

که به صورت صنعتی و توسعه یافته انجام آن تولید نظام وزیع و عرضه سنتی تخم مرغ برخالفت
.می پذیرد

 عدم ذخیره سازي تخم مرغ علیرغم زیرساختهاي بسیار خوبی که در کشور فراهم شده است از قبیل
.و امکان نگهداري تایکسال بصورت منجمدکارخانجات پاستوریزاسیون تخم مرغ

 و لذا عدم توجه به بازسازي و نوسازي اماکن و زیان مادي مرغدارانو انباشتگی بیش از حد پایداري
که باعث انتشار بیماریها ویا کاهش شدید بهره وري تولید تجهیزات مرغداري به دلیل کمبود نقدینگی

.میگردد

جوجه یک روزه و و کیفیت و کنترل تولید ي ات صحیح در صنعت براي برنامه ریزعدم وجود آمار و اطالع
.تخم مرغولیدت

قیمت مصرف کننده تخم مرغ و هرج و مرج ناشی از آن در سطح خرده فروشی و بسیاري از عدم ثبات
.عوامل دیگر که باید براي آن فکري اساسی کرد

سال پیش تفاوتی 40باید بگوئیم که متاسفانه کارکرد صنعت مرغداري و رویکرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 
گرچه صنعت در . وتاهی هاي متولیان صنف و مسئوالن سیاست گذار ذیربط استنکرده و این ناشی از اشتباهات و ک
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سال عمر خود در بخش تولید، به موفقیت هاي چشمگیري دست یافته چنانکه امروز با بیش از 50نیمه دوم از 
صادرات طی هزار تن تولید تخم مرغ در سال مقام دهم تولید در دنیا را احراز کرده ولی بازار فروش داخلی و 900

.این سالها دچار چالش جدي بوده است

متمرکز بودن صنعت به بزرگترین این چالش ها عالوه بر دیدگاههاي اشتباه دلسوزان صنعت و مسئوالن ذیربط، 
، آنچه باید به حق اجرا شودبهطیور کشور در بخش دولتی به خاطر ساختار خاص سیاسی و اقتصادي و نوع دیدگاه 

اگر مرغداري را به مثابه یک سیستم فرض کنیم که بخش ورودي، بخش فرآیند و بخش خروجی چون .بر میگردد
دارد، تمام امکانات کشور فقط صرف ورودي یعنی تولید شده است و حتی به بخش فرآیند که کیفیت و بهره وري 

و براي یک تولید است آن چنان پرداخته نشده و بخش خروجی که منظور بازار فروش است کامالً رها شده بوده
ابزارکاربردنبهودستوريقوانینازاستفادهبادولتیحاکمیتراستاایندر. صنعتی، بازار مدرن تعریف نشده است

ساختهخارجرقابتیبازاروتقاضاوعرضهصحیحبازارازراقیمتتعادلوداشتهنگاهپایینرابرآورديقیمتقدرت،
وعرضهرشدبینتوازنعدممیگویداقتصادعلممحرزقوانینکهحالیدراستبودهندهکنتولیدضرربههمیشهکه

بازوياینکهجايبهمرغدار،ضرردلیلبهاینکهاول:داردمهمپیامددووزندمیرقمرانامناسبقیمتهمیشهتقاضا
بهرهنتیجهدروبرآیداشجاريهايهزینههعهدازتاکاهدمیاشعمرانیهايهزینهازناچاربهمرتباًباشداقتصاد

بهکنندهتولیدوریختههمبهکشوراعتباريومالیمنابعبرايتقاضاوعرضهتوازناینکهدومآید،میپاییناشوري
تسهیالتاخذبهموفقچونوشدهتبدیلمالیمنابعدریافتمتقاضییکبهخوداقتصادي،وريبهرهبهکمکجاي
تولیدابزارهايکردنروزبهبرايالزممالیفرصتاوکهحالیدرگرددمیمدیریتسوءبهمتهملذاشودنمیکافی
.استنبودهمقصرامرایندرخودونداشتهراخود

:صنعت مرغ تخمگذار در ایرانتاریخچه
دامپروري حیدرآباد تأسیس گردید و براي قسمت پرورش طیور تعدادي تخم مرغ و جوجه از 1314اولین مرغداري نوین در سال 

سال یعنی 15تعداد این مرغها در مدت . ویندوت و مرندي بتدریج براي این موسسه وارد شد،النکشاین ،پلیموت ،نژادهاي لگهورن 
جوجه کشی )نگهداري این مرغها بیشتر به طرز روستایی بود (در حدود صد مرغ دور می زند 1330از سال تأسیس تا اواخر سال 

به دامپروري مذکور مراجعه میکردند و تخم این مرغها را از قرار دانه اي در این مدت عالقمندان ،.شد بوسیله مرغ کرچ انجام می
.خریدندریال می5

تایی خریداري شد و مقداري تخم مرغ نیز از هندوستان و مصر وارد 144ه ظرفیت یک ماشین جوجه کشی نفتی ب1328در سال 
تعداد قابل توجهی 1331در سال .گردید و بعد هم به نوبت هاي مختلف تعداد محدودي جوجه از اروپا و امریکا خریداري شد

.گردیدوارد گردید و مستقیماً بین عالقمندان توزیع 4تخم مرغ جوجه کشی بوسیله اصل 

این جوجه ها در دو محل یکی در شمال شرقی تهران . شصت هزار جوجه نیوهمشایر و پلیموت از امریکا وارد شد 1332در سال 
و یکی در جنوب غربی تهران نزدیک فرودگاه مهرآباد نگهداري شد و پس از دو ماه در تمام ) خیابان خواجه نظام الملک فعلی(

این نیمچه ها چون در برابر نیوکاسل واکسینه نشده بودند باعث انتشار بیماري در همه جا . گردیدکشور بین عالقه مندان توزیع 
.گردید و نتیجه معکوس داد

این دفعه در حدود دو ماهگی به . هزار جوجه دیگر از همان دو نژاد وارد و در همان دو محل سابق نگهداري شد60سال بعد دوباره 
یق گردید و پس از آن مثل سال گذشته در تمام کشور توزیع گردید و از این جهت با تلفات عمومی جوجه ها واکسن نیوکاسل تزر
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شد که تعداد زیادي از آنها از خارج وارد جوجه کشی در این مدت بوسیله ماشین هاي نفتی و دستی انجام می.مواجه نگردید
عدد2500مزوي هر کدام به ظرفیت یه کشی اتوماتیک جماشین جوج1335،12در سال .شدگردید و در ایران هم ساخته می

تخم مرغ وارد و در مرکز دامپروري در تهران نصب گردید و بتدریج بخش عمومی و خصوصی ماشین هاي جوجه کشی اتوماتیک 
.میلیون تخم مرغ در سال میباشد110زیادي وارد نمودند تا امروز که ظرفیت تمام ماشین هاي جوجه کشی 

مطلب قابل ذکر .مرغداري بود63یک آمار دقیق از مرغداریهاي تهران و اطراف برداشته شد و تعداد آنها در آن سال 1336در سال 
.مرغداري آن هم دولتی بود4مرغداري باقی ماند که 7فقط 1344مرغداري مذکور در سال 63این که از 

همه خرج و تعداد بیشتري مرغداري پس از آن چرا آمدند و چرا با تحمل ایناین مطلب قابل مطالعه است که این تعداد مرغداري 
پس از آن بانک کشاورزي شروع کرد به دادن وام براي مرغداري و از این .و زحمت نتوانستند بکار خود ادامه بدهند و چرا رفتند

.جهت کمیت مرغداري را بسرعت باال برد ولی از جهت کیفیت نتیجه مطلوب را نداد

رشد سریع مرغداري کمک کرد یکی این بود که مرغداري مثل سایر شغلها احتیاج به تشریفات ه بجز وام مذکور دو عامل دیگر نیز ب
و سرمایه گذاریهاي سنگین نداشت و خیلی ها میتوانستند حتی در همان اطاق خانه خود مرغداري کنند و به همین جهت کسانی 

.شد همین مرغداري بودبودند اولین فکري که بخاطرشان میرسید و یا به آنها پیشنهاد میکه در جستجوي شغل تولیدي جدیدي 

خوراك مرغ خیلی ارزان بود  ،دیگر این که مرغداري در سابق براي کسانی که خوب بکار خود میرسیدند در آمد نسبتاً خوبی داشت
ر امروزه علیرغم سرمایه گذاریهاي بنیادي و سنگینی که در ولی این ام.فروش محصوالت آن گران و بیماریها هم خیلی کم بود

صنعت مرغ تخمگذار شده است برعکس شده و تمامی عوامل مشوق مرغداري به عوامل بازدارنده ویا مایوس کننده تبدیل شده 
رزش مرغ تخمگذار در است که بایستی بر اساس نیاز اجتناب ناپذیر تامین پروتئین باکیفیت ، ارزان و قابل دسترس تخم مرغ و ا

کمتر تولید کردن بیوگازهاي مضر براي محیط زیست و بهره وري باالي آن تغییر روش داده و مشکالت آن هر چه سریعتر حل 
. شود

: وضعیت امروز صنعت مرغ تخمگذار در کشور بدین شرح است 

:صنعت مرغ تخمگذار کشورنقاط قوت

سال آینده کفایت پیش 20در حال حاضر تعداد مرغ اجداد موجود کشور حداقل تا :مرغ اجداد تخمگذار -الف
بهنیازيبینی نیاز تولید مرغ مادر تخمگذار براي تولید نهایی تخم مرغ خوراکی جمعیت کشور را تأمین نموده و 

.باشدنمیجدیدگذاريسرمایه
د از برترین نژادهاي مرغ تخمگذار موجود در دنیا براي نژا6مرغ مادر تخمگذار در قالب : مرغ مادر تخمگذار-ب

سال آینده صنعت مرغ تخمگذار و نیاز نهایی سبد خانوار در پیش بینی مورد نظر کافی بوده و 10تأمین نیاز حداقل 
.باشدنمیجدیدگذاريسرمایهبهنیازي

واحد مرغداري به ظرفیت 1450در حال حاضر صنعت مرغ تخمگذار با دارا بودن حدود : تجاريمرغ تخمگذار- ج
هزار تن 100هزار تن تخم مرغ و حداقل 850با تولید 91تن تخم مرغ وجود دارد که در سال 500/276/1تولید اسمی 

.مازاد بر نیاز کشور فعالیت نموده است
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1391سال - تخمگذاررتبه استانی ظرفیت واحدهاي مرغ- 1جدول
درصد 
ظرفیت 
بھ کل 
کشور ظرفیت کل

جمع کل 
واحدھا

ظرفیت
(قطعھ)

تعداد
واحد  
پولت

و تخمگذار

ظرفیت

(قطعھ)

تعداد
واحد
پولت

ظرفیت

(قطعھ)

تعداد
واحد مرغ
تخمگذار

استان ردیف

١٩.٢٨ 16405590 160 987000 5 4029808 36 11388782 119 تھران 1

١١.٢٢ 9545050 128 572000 5 2025360 27 6947690 96 البرز 2

١٠.١٩ 8669222 278 53432 1 395588 17 8220202 260 آذربایجان شرقی 3

١٠.٠٩ 8587735 54 0 0 2718635 11 5869100 43 قزوین 4

٩.٨٤ 8376168 239 170000 1 752768 27 7453400 211 خراسان رضوی 5

٧.٩٨ 6788480 158 0 0 616900 15 6171580 143 قم 6

٧.٨٨ 6705886 141 0 0 65600 2 6640286 139 اصفھان 7

٣.٤٣ 2920440 79 0 0 389440 7 2531000 72 مرکزی 8

٢.٩٦ 2522550 34 157800 2 419000 6 1945750 26 فارس 9

٢.٦٥ 2253000 19 1407000 5 80000 2 766000 12 گلستان 10

١.٩٢ 1631500 42 0 0 100000 1 1531500 41 ھمدان 11

١.٦٩ 1435000 28 0 0 198000 3 1237000 25 سمنان 12

١.٦٥ 1403300 18 356400 1 163600 1 883300 16 یزد  13

١.١٩ 1014248 36 0 0 20380 1 993868 35 مازندران 14

١.٠٨ 915808 36 112120 2 0 0 803688 34 آذربایجان غربی 15

١.٠٨ 916000 22 0 0 0 0 916000 22 کرمانشاه 16

١.٠٢ 867000 13 0 0 0 0 867000 13 کرمان 17

٠.٩٧ 828200 17 0 0 41000 1 787200 16 زنجان 18

٠.٨٤ 718330 27 0 0 0 0 718330 27 اردبیل 19

٠.٧٩ 671400 22 0 0 174000 5 497400 17 خراسان جنوبی 20

٠.٥٣ 447000 12 0 0 0 0 447000 12 لرستان 21

٠.٤٨ 409000 14 0 0 0 0 409000 14 کردستان 22

٠.٣٢ 270000 2 0 0 0 0 270000 2 سیستان و 
بلوچستان 23

٠.٢٦ 220000 4 0 0 0 0 220000 4 خوزستان 24

٠.٢٤ 207000 6 0 0 0 0 207000 6 چھارمحال و 
بختیاری 25

٠.١٢ 100000 1 0 0 0 0 100000 1 جنوب کرمان 26

٠.١٢ 100000 3 0 0 0 0 100000 3 کھکیلویھ و 
بویراحمد 27

٠.٠٧ 60000 2 0 0 30000 1 30000 1 ایالم 28

٠.٠٥ 40000 1 0 0 0 0 40000 1 بوشھر 29

٠.٠٥ 39300 3 0 0 0 0 39300 3 خراسان شمالی 30

٠.٠٤ 30000 1 0 0 0 0 30000 1 گیالن 31

٠.٠١ 10000 1 0 0 0 0 10000 1 ھرمزگان 32

100 85107207 1601 3815752 22 12220079 163 69071376 1416 جمع



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن٥

1391-رتبه استانی ظرفیت تولیدي واحدهاي تخمگذار کشور-1نمودار

9.84

7.98

7.88

3.43

2.96

2.65

14

درصد ظرفیت مرغ تخمگذار بھ تفکیک استان
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1391-رتبه استانی ظرفیت تولیدي واحدهاي تخمگذار کشور-1نمودار

19.28

11.22

10.19

10.09

درصد ظرفیت مرغ تخمگذار بھ تفکیک استان

تھران

البرز

شرقی.آ

قزوین

خراسان رضوی

قم

اصفھان

مرکزی

فارس

گلستان

سایر استانھا
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تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن٦

1390بندي ظرفیت در مرغداریهاي تخمگذارکشور بر اساس آمار سال دستهآمار - 2جدول

10کمتر از استانردیف
هزار قطعه

20 -10
هزار قطعه

30-20
هزار قطعه

50 -30
هزار قطعه

100-50
هزار قطعه

150 -100
هزار قطعه

هزار 150
قطعه به باال

جمع

2012746374043277آذربایجان شرقی1
34--20752-آذربایجان غربی2
27--291132اردبیل3
5242211637141-اصفهان4
4161819301916122البرز5
2----2--ایالم6
1---1---بوشهر7
282542401628161تهران8
1--1----جنوب کرمان9
6--11121چهارمحال بختیاري10
21-78411-خراسان جنوبی11
78098352512248خراسان رضوي12
3-----3-خراسان شمالی13
4-1--3--خوزستان14
17-133622زنجان15
25-161071-سمنان16
12-1----سیستان و بلوچستان17
118641232-فارس18
15821761352قزوین19
63940352783158قم20
11--1712-کردستان21
14-8231--کرمان22
21-12522--کرمانشاه23
3---3---کهگیلویه و بویر احمد24
622515---گلستان25
1----1--گیالن26
11--5132-لرستان27
36--2111553مازندران28
428191352273مرکزي29
1------1هرمزگان30
41-206672-همدان31
222341317یزد32

5344939127524673851572جمع
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تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن٨

.استان کشور متمرکز شده است7درصد ظرفیت تولید تخم مرغ کشور در 86حدود -د
آماده سازي و بسته بندي مجاز تخم مرغ بصورت وابسته یا مستقل در صنعت مرغ تخمگذار براي واحد 58تعداد - ه

ایجاد بازار مدرن فروش تخم مرغ در قالب برندهاي متفاوت فعالیت نموده و تخم مرغ شناسنامه دار بسته بندي را تولید 
.می نمایند

3تن تولید تخم مرغ مایع که به شکل 250فیت حداقل روزانه کارخانه تولید مایع پاستوریزه تخم مرغ با ظر8تعداد - و
.زرده یا مخلوط تولید و قادر به نگهداري منجمد تا یکسال می باشد در کشور وجود داردمحصول سفیده ،

.تن روزانه فعال می باشد5کارخانه تولید پودر تخم مرغ با ظرفیت حداقل 3تعداد -ز
تر از ترکیه میالدي دارا بوده و باال2012و مقام دهم جهان را در تولید تخم مرغ در سال ایران مقام پنجم قاره آسیا- ح

.قرار گرفته است
انجمنهاي صنفی و تعاونی هاي خدماتی بصورت فعال وجود دارند که در ، در این صنعت در استانهاي برتر تولیدي -ط

بعنوان تشکل هاي و اتحادیه مرکزيکشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار انجمنکانون سراسريقالب 
.سیاستگذاري و اجرایی فعالیت تشکیالتی را انجام میدهند 

متولی مراکز بسته بندي و در سطح فراوري و صنایع تبدیلی تخم مرغ انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران- ي
.مایع و پودري تخم مرغ است که از جایگاه قابل توجهی برخوردار استکارخانجات تولید فراورده هاي

دولتی شامل وزارت بهداشت با عضویت دستگاههاي متولی NGOدر قالب ستاد کشوري ترویج مصرف تخم مرغ-ك
تغذیه سازمان دامپزشکی کشور، شوراي سالمت صدا و سیما ،کمیته وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت آموزش و پرورش ،

ارتش و بخش صنفی مربوط تشکیل و در جهت ترویج مصرف این ماده غذایی پروتئینی بسیار ارزشمند تالش شایان 
.توجهی را بانجام می رساند

به منظور ساماندهی و ایجاد شرایط پایدار در صادرات مازاد تولید تخم مرغ کشور که همواره تنظیم بازار آن راتحت -ل
صادرات مستمر و برنامه ریزي شده میباشد و تاکنون دولت اقدامی و این صنعت ناگزیر از برقراري تاثیر جدي خود دارد

سیاست تحت پوشش مرغ تخمگذار وطن ایرانیانایعشرکت تعاونی پشتیبانی صن، در حمایت از این امر نکرده است 
با سهامداري مرغداران برتر کشور تاسیس و موضوع کشورهاي صنفی مرغ تخمگذار کانون سراسري انجمنگذاري 

.صادرات و واردات تخم مرغ خوراکی و نطفه دار تنظیم شده است"فعالیت آن صرفا
وابسته به کانون مرغ تخمگذار کشور که داراي بدنه کارشناسی مجرب و متخصص هبرديراتخصصیکمیته هاي -م

در زمینه هاي مختلف صنعت مرغ تخمگذار بوده و میتواند براي کمک به برنامه هاي ملی ذیربط مورد مشورت و خطاب 
.قرار گیرد

:در صنعت مرغ تخمگذارنقاط ضعف 

که جدول آن بشرح ذیل میباشد 89رت جهاد کشاورزي در سال اساس بررسی هاي انجام شده توسط وزابر-الف
درصد مرغداریهاي کشور 52دود وحسال 20- 45درصد مرغداریهاي کشور داراي ساختمان و تأسیسات بین 24حدود 

.سال هستند10-35بین ...) قفس و (داراي تجهیزات 



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن٩

واحد مرغداري تخمگذار کشور نیاز به بازسازي و نوسازي 1500مرغداري از قریب 800در این راستا از نگاه دیگر اینکه حدود 
هزار تن ، تولید 100معادل حدود و ضایعات در این تعداد مرغداري حداقل کاهش تولید تجهیرات فرسودگی بویژهدارند و 

لمسرااست92سالدرتومانمیلیارد320میانگینمعادلکهراخسارتاینیتوانمراحتیبهکهتخم مرغ صورت می پذیرد 
باوخریدجانبهبایدشودتبدیلهمصادراتارزيدرآمدبهمیتوانستکهراخسارتاینادامه،پیگیريعدمصورتدروکرده
.باشیمخودصنعتفرسودگیرشدبهروروندازايدرکشوريهمسایگانشکوفاییورشدبارتاسفشاهدتدبیرسوء

1389سال –وضعیت کلی قدمت تأسیسات و تجهیزات مرغداري هاي تخمگذار کشور-3جدول 

باالتر از 10-20 باالتر از 20-30 10-20
20سال سال 30سال سال سال
40 137 67 19 58 130 37 7233128 244 آذربایجان شرقی 1
5 16 14 1 6 17 11 808308 35 آذربایجان غربی 2
0 5 20 0 1 4 20 617500 25 اردبیل 3

10 31 60 11 15 34 41 5486886 101 اصفھان 4
0 2 0 0 0 2 0 50000 2 ایالم 5
0 0 1 0 0 0 1 40000 1 بوشھر 6

108 89 30 88 77 45 17 20464432 227 تھران 7
0 6 1 0 0 6 1 212000 7 چھارمحال و بختیاری 8
0 6 11 0 0 7 10 361400 17 خراسان جنوبی 9

18 144 76 6 32 150 50 7647568 238 خراسان رضوی 10
0 2 1 0 0 2 1 39200 3 خراسان شمالی 11
0 1 2 0 0 1 2 150000 3 خوزستان 12
2 1 9 0 2 2 8 684700 12 زنجان 13
1 14 7 1 3 11 7 1175500 22 سمنان 14
0 1 1 0 1 0 1 270000 2 سیستان و بلوچستان 15
4 13 4 7 4 6 4 1677550 21 فارس 16

زیر 10سال

متوسط  قدمت  تجهیزات متوسط  قدمت  تآسیسات 
ظرفیت تعداد واحد استان ردیف

زیر 10سال



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٠

منجر به عدم کارایی اقدامات بهداشتی و عالوه بر هدر دادن بسیار قابل توجه انرژي ، فرسودگی ساختمان مرغداریها -ب
لذا النه گزینی اجرام بیماریزا و گسترش بیماریهاي بومی و نوپدید واگیردار در سطح مرغداریهاي تخمگذار شده و در 

.میدهدرخآنهادرنرمالحدازترپایینبسیارتولیدراندماننتیجه 

درمرغخوراكرفتنهدرومعیوبمرغهايتخمتولید،افزایشمرغآسودگیعدمبهمنجرتجهیزاتفرسودگی- ج
و عالوه بر آسیب به مرغدار که در نتیجه هزینه هاي تولید را بشدت افزایش و نرخ بهره وري را کاهش شدهمرغداري

ذرت،،سویا(باعث خسارات سنگین ملی می شود بخصوص با توجه به اینکه عمده پروتئین مورد نیاز خوراك مرغ 
.وارداتی بوده و ارز از کشور خارج می شود) اسیدهاي آمینه

4حداقلطیذرت مورد نیاز در فرمول خوراك مرغ تخمگذار وارداتی است و % 55درصد کنجاله سویا و 90حدود -د
عالوه بر این کیفیت غذایی .استبودهآنخوراكقیمتبهمربوطمرغتخمشدهتمامقیمتسهم%78حدودگذشتهسال

باالتر از 10-20 باالتر از 20-30 10-20
20سال سال 30سال سال سال

0 23 19 13 5 5 19 6755435 42 قزوین 17
0 36 100 0 0 39 97 5481880 136 قم 18
0 2 11 0 0 2 11 399000 13 کردستان 19
0 4 7 0 1 4 6 912000 11 کرمان 20
2 3 13 0 3 4 11 490500 18 کرمانشاه 21
0 3 0 0 0 3 0 100000 3 کھکیلویھ و بویراحمد 22
4 5 3 2 4 4 2 1867000 12 گلستان 23
0 0 1 0 0 0 1 10000 1 گیالن 24
0 1 8 0 0 7 2 317000 9 لرستان 25
8 9 9 4 4 12 6 781684 26 مازندران 26
6 28 22 0 1 16 39 2238100 56 مرکزی 27
0 0 1 0 0 0 1 10000 1 ھرمزگان 28
7 29 15 0 9 27 15 1676000 51 ھمدان 29
1 0 5 1 2 0 3 866400 6 یزد 30
0 0 1 0 0 0 1 100000 1 جیرفت وکھنوج 31

216 611 519 153 228 540 425 68923171 1346

متوسط  قدمت  تجهیزات متوسط  قدمت  تآسیسات 
ظرفیت تعداد واحد استان ردیف

زیر 10سال زیر 10سال

جمع



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١١

و بهداشتی مواد اولیه وارداتی یا تولید داخل داراي نوسانات زیادي بوده که راندمان تولید وایمنی پرنده را بشدت تحت 
.تاثیر خود قرارداده است

1380- 1391میانگین قیمت ذرت طی سال هاي - 3نمودار 

6064ریال به 4829در صد افزایش از 26با نزدیک به 90به سال نسبت91میانگین قیمت ذرت در بازار ایران در سال 
.درصد داشته است15بیش از ايسال گذشته رشد ساالنه11ریال در هر کیلوگرم رسیده و طی 

1380-1391میانگین قیمت کنجاله سویا طی سال هاي - 4نمودار
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تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٢

115با نزدیک به...بدلیل تشدید تحریم ها و90نسبت به سال 91در بازار ایران در سال کنجاله سویامیانگین قیمت 
5/17حدودي اسال گذشته رشد ساالنه11ریال در هر کیلوگرم رسیده و طی 11501ریال به 5341صد افزایش از در

.قرار گرفته اندش هاي فراوانی که قدري بیش از ذرت بوده و ازاین بابت تولیدکنندگان مورد تندرصد داشته است

بهرهوکیفیتبرايايبرنامههیچگونهوشدهتوجهمرغتخمتولیدبهصرفاًتوسعهپنجموچهارمهايبرنامهطیدر- ه
وداخلیفروشبازارسازيمدرنومرغتخمهايفراوردهازوري،بهرهمرغتخمتولیدوريبهرهو،کیفیتمرغخوراكوري

.استنشدهآنصادرات

توسعه نامتوازن تولید بدون توجه به تقاضاي داخلی و امکان صادرات باعث شده است که این صنعت طی سالهاي - و
همواره دچار خسارت هاي زیادي ناشی از مازاد تولید و عدم توازن بازار و فروش زیر قیمت تمام شده گذشته و اکنون ،

.استشدهزیانمتحملتومانمیلیارد345حدود91لسااولماه5درفقطگردیده و 

. را نشان می دهند1380- 1391نمودار ذیل میانگین قیمت تخم مرغ طی سال هاي 

1380- 1391میانگین قیمت تخم مرغ طی سالهاي –5نمودار

1390به دنبال کاهش تولید به دلیل بیماري فوق حاد تنفسی و در نتیجه جهش قیمت تخم مرغ خوراکی در سال 
انجام شد و 1391در پنج ماهه ابتداي سال ) علیرغم هشدار کارشناسان (جوجه ریزي گسترده اي درگله هاي تخمگذار 
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تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٢

115با نزدیک به...بدلیل تشدید تحریم ها و90نسبت به سال 91در بازار ایران در سال کنجاله سویامیانگین قیمت 
5/17حدودي اسال گذشته رشد ساالنه11ریال در هر کیلوگرم رسیده و طی 11501ریال به 5341صد افزایش از در

.قرار گرفته اندش هاي فراوانی که قدري بیش از ذرت بوده و ازاین بابت تولیدکنندگان مورد تندرصد داشته است

بهرهوکیفیتبرايايبرنامههیچگونهوشدهتوجهمرغتخمتولیدبهصرفاًتوسعهپنجموچهارمهايبرنامهطیدر- ه
وداخلیفروشبازارسازيمدرنومرغتخمهايفراوردهازوري،بهرهمرغتخمتولیدوريبهرهو،کیفیتمرغخوراكوري

.استنشدهآنصادرات

توسعه نامتوازن تولید بدون توجه به تقاضاي داخلی و امکان صادرات باعث شده است که این صنعت طی سالهاي - و
همواره دچار خسارت هاي زیادي ناشی از مازاد تولید و عدم توازن بازار و فروش زیر قیمت تمام شده گذشته و اکنون ،

.استشدهزیانمتحملتومانمیلیارد345حدود91لسااولماه5درفقطگردیده و 

. را نشان می دهند1380- 1391نمودار ذیل میانگین قیمت تخم مرغ طی سال هاي 

1380- 1391میانگین قیمت تخم مرغ طی سالهاي –5نمودار

1390به دنبال کاهش تولید به دلیل بیماري فوق حاد تنفسی و در نتیجه جهش قیمت تخم مرغ خوراکی در سال 
انجام شد و 1391در پنج ماهه ابتداي سال ) علیرغم هشدار کارشناسان (جوجه ریزي گسترده اي درگله هاي تخمگذار 



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٣

با وجود افزایش هزینه نهاده . قیمت تخم مرغ افزایش یافت. ..پس از آن نیز به طور خودکار با آغاز ماه هاي سردتر سال و 
و بطور کلی هزینه هاي تولید نمودار نشان می دهد که میانگین سالیانه قیمت این محصول کشاورزي تنها ... ها ،کارگر و 

اینیسهمقابا. رسیده است 1391ریال در سال 23478به 23205از 1390درصد نسبت به سال 1با افزایش حدود 
استشدهاعالممرکزيبانکتوسطکه1391سال)درصد32حدود(کشوررسمیتورمدرصدباقیمتافزایشمیزان

به هر صورت ، تخم مرغ از زمره .بردپی1391سالدرخوراکیمرغتخمکنندگانتولیدانباشتهزیانافزایشبهتوانمی
متوسط نرخ رشد قیمت تخم . به خود دیده است1391درصد را در سال 5/26محصوالتی است که نوسان قیمتی حدود 

.درصد شده است 5/16سال گذشته حدود 11مرغ در 

تنها منبع (بدلیل اینکه اوالً مرغدار نیاز به نقدینگی باال دارد و ثانیاً طی این سالها تخم مرغ تولیدي واحد خود - ح
یر قیمت بفروش رسانیده لذا تمام پول حاصل از فروش تخم مرغ را مصرف ریال ز12000را با زیان تا حداقل ) درآمد

وريبهرهوتولیدراندمانتنهانهلذاتأمین مواد خود نموده و از استهالك شدید ساختمان و تجهیزات خود غافل شده و 
.استیافتهکاهشنیزتولیديمحصولکیفیتبلکهیافتهکاهشايمالحظهقابلبطور

علیرغم اینکه قیمت تخم مرغ با هیچ کاالیی که حتی نصف ارزش غذایی آنرا داشته باشد سال گذشته 4داقل طی ح-ط
بدلیل اعمال مقررات بی ضابطه و صرفاً تنظیم قابل مقایسه نبوده و همواره ارزانترین پروتئین در دسترس می باشد ولی 

با قیمت تمام شده و سود حداقلی مصوب به فروش نرسانیده بازار یکطرفه ،مرغداران این صنعت هیچگاه تخم مرغ خود را
و با کمک استقراض بانکی فعالیت خود را ادامه داده اند یافتهافزایشبازاریامختلفهايبانکبهآنهایبدهسالهرلذاو 

.که در آینده نمود بحران آنها را مشاهده خواهیم کرد

با محاسبه ضریب تغییرات قیمت . اثر نوسانات قیمتها در بازار ایجاد می شوداین ریسک بر :تخم مرغریسک بازار- ي
با توجه به اینکه ضریب تغییرات فاقد مقیاس است . محصوالت صنعت طیور می توان میزان این ریسک را درك نمود
.ریسک بازار مرغ و تخم مرغ و جوجه را می توان با هم مقایسه نمود

مالحظه .می باشد 1391-1380ان ریسک بازار محصوالت مختلف صنعت طیور طی سالهاي نمودار ذیل نشان دهنده میز
. گردد که همواره فروش جوجه یکروزه گوشتی از نوسان بیشتري نسبت به مرغ زنده و تخم مرغ برخوردار بوده است می

ها به علت از بین رفتن ریسک تخم مرغ خوراکی بیش از جوجه بود که آن هم تغییر شدید قیمت1389البته در سال 
.بودحاد تنفسی آنفلوانزاي طیوردر اثر بیماري تعداد قابل توجهی گله هاي تخمگذار 

هر چه میزان ریسک بیشتر باشد بازده سرمایه و درصد بوده است5/16تخم مرغ خوراکی حدود متوسط ریسک بهاي 
.گذاري و ضرر و زیان هم متناسب با آن افزایش می یابد



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٤

1391الی 1380ریسک بازار محصوالت تولیدي در صنعت طیور در سالهاي –6نمودار 

شدهدرجکنندهمصرفقیمتوشناسنامهدارايموجودپتانسیلوامکاناتعلیرغمبازاردرعرضهموردهايمرغتخم-ك
خریداري مناسببه قیمت نیز آنرا مصرف کنندگان متاسفانه و لذا علیرغم زیان شدید مرغداران ،باشدنمیخودرويبر

.سهمی در این موضوع نداردو لذا حقوق مصرف کنندگان رعایت نمی شود در عین حالیکه مرغدار ،ننموده

واحدهاياندازيراهمصرفصرفاًولیناکافیربسیارتخصیصعلیرغمکشاورزيجهادوزارتتکلیفیتسهیالتتمامی-ل
و کلیه این حمایت ها در خدمت افزایش تولید تخم مرغ قرار شدهمرغداريتجهیزاتوساختماناصالحیاجدیدمرغداري

گرفته ولی براي حمایت از صنایع زنجیره صنعت شامل توسعه کارخانجات خوراك طیور و واحدهاي صنایع تبدیلی 
تسهیالت و برنامه اي ارائه نشده است که تماماً تخم مرغ یا پایانه هاي عمده فروشی و ناوگان توزیع تخم مرغ هیچگونه

.شدید در صنعت تولید شده و همواره مرغداران عالوه بر دیگر صاحبان مذکور دچار آسیب جدي شده اندخساراتباعث

سنتیوري ناشی از تولید وضعیت نامناسب عدم توجه به توسعه تولید کارخانه اي خوراك طیور و کاهش بهره-م
میزان نیاز کشور به خوراك دام و ر مرغداریها و عدم کنترل کیفی و بهداشتی مواد اولیه مصرفی در مرغداریها خوراك د

بدیهی است که . دباشمیلیون تن خوراك طیور می5/5میلیون تن خوراك دام و 7میلیون تن شامل 12/5طیور در سال 
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میلیون تن توسط 3از مقدار فوق . کردخواهدتغییرنیزهابا افزایش تعداد دام و طیور، مقدار خوراك مورد نیاز آن
تولید کارگاهی –سنتی واحدهاي داراي پروانه صنعتی و بقیه آن در مزارع پرورش دام و طیوري که مجهز به سیستم 

نیاز واحد خود ه تعدادي از تولیدکنندگان فاقد پروانه عالوه بر تأمین طوریکبه. گرددباشند تأمین و تولید میخوراك می
.نماینداقدام به فروش خوراك به سایر مزارع پرورشی نیز می

استفادهشرطبه(خوراكکیلوگرم2حدودمرغ، براي تولید یک کیلوگرم تخمبر اساس برآورد و آمارهاي جهانی
استفاده مستقیم مواد اولیه ؛ در صورتی که با روش موجود در کشور، مورد نیاز است) جات داراي فناوري مدرنازکارخان

یک بهدانتبدیلضریبعمالً،وطیوردامخوراكکنندهدر مرغداریها و عدم استفاده از امکانات کارخانجات تولید
، اتالف مواد اولیه و افزایش قیمت محصوالت موجبنهایتدرباشدکهگرم میوکیل7/2الی5/2بینمرغگرم تخمکیلو

. گردددامی می

یافته و به بهبوداستفاده از فناوري کارخانجات موجود ضریب تبدیل خوراك دام و طیور به محصوالت دامی درصورت
یکی . ، ضمن کاهش و مصرف بهینه منابع مواد اولیه، محصول بیشتري تولید خواهد گردیدمیزان استاندارد نزدیک شده

واحدهاي مرغداري به هدایت،وطیوردامخوراكتصنعوامردامداريباومرتبطمسئولهاياز وظایف مهم سازمان
شد تا با این اقدام بامیدرمزارعآنتولیدازوجلوگیريخوراكکنندهمصرف خوراك تهیه شده در کارخانجات تولید

.، محصوالت دامی نیز با کیفیت بهتر و ارزانتر تولید شوندضمن رسیدن به استانداردهاي جهانی

نظام تنظیم تولید شامل میزان جوجه ریزي و یا حذف مرغهاي پایان تولید مشخص نبوده و صنف تولیدي در آن - ن
رایمتیقشدیدنوساناتوشدهمرغتخمتولیدمازادایجادباعثبرنامگیبیهموارههیچ گونه اطالع و دخالتی ندارد و لذا 

.استنمودهتحمیلصنعتاینبهبودهمرغدارانزیانعمدتاًکه

هفته از سن مرغ قابل واخواهی و تعطیل کردن نیست در 75نظام تولید تخم مرغ یک روند خطی است و تا حداقل -س
ماه از سال را بازیان مالی شدید مرغداران 5و بسیار پرنوسان است که حداقل غیرخطیحالیکه نظام تقاضا یک روند 

زیاناین،بازارتنظیممتصدیانتوسطمناسبقیمتبهفروشاجازهعدمدلیلبنیزسالبعديماه7درهمراه می سازد و 
.هستندروبهروافزایشیانباشتهزیانبامرتباًکهاستیسالچندمرغدارانونشدهجبران

مرغداران % 25حداقل بدلیل کمبود شدید نقدینگی در این صنعت و عدم وجود نظام قیمتگذاري متوازن و متناسب ،-ع
نمایندمی تولیدماه دیگر از مرغ خود تخم مرغ 6مرغ خود را تولک برده و براي حداقل پس از پایان دوره اول پرورش ،

اضافی نیاز جوجه ریزي جدید کسر نشده و همواره جوجه هاي تولید شده سرانه از اضافه تولیددر عین حالیکه این میزان
.سرازیر شده و بهداشت و اقتصاد تولید را به شدت تهدید می نمایدبه واحدهاي غیر مجاز بناچار

ذخیره سازي و مصرف گوشت مرغ هاي تخمگذار که باید حذف شوند باعث عدم وجود برنامه ریزي براي خریداري ،- ف
رغ یا ارزانی می شود که مرغداران در بسیاري از موارد رغبت براي حذف مرغ نداشته و بدلیل عدم تقاضاي خرید گوشت م

وکیفیتکاهشسوییازوتولیدبرنامگیبیآنماحصلمجدداً به تولید خود ادامه میدهند که بیش از حد نرخ آن ،
.بودخواهدتولیديمرغتخمبهداشت
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و دولت هم در زمان مازاد تولید و ساختهغیرممکنبعضاًوناپایداربسیاررامرغتخمصادرات،صادراتیمشوقحذف-ص
زیان مرغداران نه تنها هیچگونه حمایتی ننموده بلکه در زمان فروش تخم مرغ به قیمت بازار برحسب عرضه و تقاضاي 
فراهم شده، از فروش آن جلوگیري و عمالً قیمت تکلیفی را جانشین قیمت بازار نموده که مجدداً باعث ادامه زیان 

.مرغداران شده است

:براي روشن شدن وضعیت تولید و سرانه تخم مرغ و عوامل موثر در آن مواردي بشرح ذیل باستحضار می رسد 

مرغتخمشدهتمامعوامل موثر در قیمت-7نمودار 

لید تومیزانبیشتریندهداست، همانگونه که نمودار نشان میشدهدادهنشان) تنهزاربهارقام(زیردرنمودارمرغمیزان تولید تخم
که علیرغم توسعه تولید بدلیل سومدیریت اقتصاد بازار و عدم پیش بینی فرآیند مصرف داخلی و صادرات، به بوده 1391در سال 

شی تخم مرغ تحمیل گردید که خسارت مادي ناشی از ارزان فرو91ماه اول سال 5میلیارد تومان در 345این صنعت قریب به 
.هیچ تدبیري نیز براي جبران آن اندیشیده نشده و به زیانهاي قبلی اضافه گردید
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1384- 1391میزان تولید تخم مرغ طی سال هاي –8نمودار 

کیلوگرم و 24کشورهاي پیشرفته دررقماینکهاستکیلوگرم4/11در حال حاضردرایرانمرغطور متوسط سرانه مصرف تخمبه
گرچه با تالش ستاد کشوري ترویج مصرف تخم مرغ در ،)متوسط جهانیمعادل تقریبی(گرم استکیلو11متوسط جهانی آن 

در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و توسعهسرانهاینولی ،استعدد190حدودایراندرمرغسرانه مصرف تخمحال حاضر 
. رسدمیهممرغتخمعدد300ازبیشبهافتهی

.دهدرا نشان می1391-1384هايدرسالمرغتخممصرف سرانهدرتغییراتروندزیرنمودار

1391تا 1384سرانه مصرف تخم مرغ از سال - 4جدول
)کیلوگرم(مصرف سرانه)هزار تن(مصرف داخلیسال

13847285/10
13856472/9
13866977/9
13877108/9
138873710
138974510
13905/7247/9
13918694/11
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1384-1391سرانه مصرف تخم مرغ طی سال هاي –9نمودار 

زنجیرهاینراهبردهايتدویندرکهکشوردرآنازحاصلههايفراوردهومرغتخم بازاروتولیددرهاچالشنتریمهمنهایتاً
:ازعبارتندقرارگیرندتوجهموردبایستیمی

تولیدهايباال بودن هزینه.1
تولید و نبود شرایط هايسالنساختمان وتجهیزات فرسوده بودن (داري و پایین بودن فناوريساختار واحدهاي مرغنقص .2

شدهتولیدهايبهداشتی و مدیریتی مناسب براي تولید صنعتی و عدم تمکن مالی تولیدکنندگان موجب باال رفتن هزینه
)است

ونقلحملوسایلکمبودونیزکشورهايدر اکثر استانتخم مرغبنديوبستهبنديکمبود تجهیزات و امکانات درجه.3
مناسب

.ندارندپاستوریزهمرغتخمازاستفادهبهزیاديرغبتصنایعدارند،صنعتیمصرفمرغدرصد تخم25با توجه به اینکه .4

که مورد توجه و وجود دارد) کارخانجات پاستوریزه تخم مرغ (صنایع تبدیلی تخم مرغظرفیت خالی باالیی در حوزه.5
.استفاده قرار نمی گیرد

استانداردهاي استفاده محصوالت تخم مرغ پاستوریزه ،به رغم کیفیت باال، ماندگاري و بهداشتی بودن و صرفه اقتصادي.6
.شودنمیاجراطورکاملاز آن به

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391

سرانھ مصرف 10.5 9.2 9.7 9.8 10 10 9.7 11.4

0

2

4

6

8

10

12

رغ
 م

خم
ف ت

صر
ھ م

ران
س

١٣٩١الی ١٣٨۴سرانھ مصرف تخم مرغ از سال 



تخمگذار کشورهاي صنفی پرورش دهندگان مرغکانون سراسري انجمن١٩

وضعیت قابل در" دهد، گرچه کشور از نظر پتانسیل تولید و امکان صادرات اساسانشان میزیرهمانگونه که جدول .7
هزار تن صادرات به 45، با 1391مربوط به سالتخم مرغ بیشترین میزان صادرات توجهی قرار دارد ولی با این حال 

.بوده استو کویت ترکمنستان ،تاجیکستان ،افغانستانهاي عراق،مقصد

فوق العاده جیه وامکان ذخیره سازي آن و زیان تخم مرغ تولیدي و عدم توهزار تن 100ین امر مازاد بیش از دلیل ا
بود که با پیگیري هاي جدي صنفی تعرفه صادراتی تخم مرغ حذف و امکان صادرات 1390شدید مرغداران در طی سال

با کشورهاي دیگر از جمله يبدلیل عدم رقابت پذیرن صادرات ،ولی با اینحال ایحدود نیمی از مازاد تولید فراهم گردید 
به بحران 1392در سال "براي رونق آن در مهلتی که شرایط مازاد تولید مجدداو بایدترکیه در رکود شدیدي بسر میبرد 

.چاره اندیشی نمود، صنعت تبدیل نشده

سال )میلیون دالر(ارزش دالري  )هزار تن(رزش وزنیا )کشور عمده5(کشورهاي هدف 
1381 9 17 آذربایجان، افغانستان، عراق، گرجستان، ترکمنستان
1382 20 34 عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان
1383 5 8 تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق، گرجستان
1384 26 39 ترکمنستانآذربایجان، عراق، افغانستان، تاجیکستان، 
1385 22 30 عراق، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان
1386 12 9 عراق، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان
1387 16 21 تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، عراق
1388 19 13.5 عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان
1389 28 21 افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجانعراق، 
1390 0 0 -

1391 5/58 45 کویتعراق، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، 

:راه حل 
راهبردي کانون تخصصی ساله اعضا و کارشناسان کمیته هاي 30در این بخش بر گرفته از تحلیل ها و تجربیات حداقل 

خمگذار کشور راهبردهایی که میتواند در کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت مشکالت اقتصادي و تولیدي این صنعت را تمرغ 
برطرف و موانع توسعه پایدار را از سر راه آن کنار بزند به دست اندرکاران و تصمیم سازان ذیمدخل در این رابطه ارائه میشود و 

اجرایی کارشناسان صنفی بهره گیري خواهد –نعت از این نظرات و پیشنهادات و کمک فنی رجاي واثق دارد در ادامه راه این ص
.شد
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:راهبردهاي کوتاه مدت و سریع الوصول-1

وزارت جهاد کشاورزي که علیرغم مصوبه واگذاري تنظیم بازار محصوالت کشاورزي به فوري اجراي - الف
.معدن و تجارت اداره میشودو همچنان توسط وزارت صنعت ،ابالغ ولی اجرا نشده 

قیمت گذاري تخم مرغ توسط کمیته مشترك صنف مرغ تخمگذار و معاونت امور دام وزارت جهاد -ب
پرینت قیمت مصرف کننده بر روي تخم مرغ براي جلوگیري از سلب اعتماد بازار از شروعو کشاورزي 

.نوسانات شدید قیمت تخم مرغ تا منجر به اتهام صنعت مرغداري نشود

با برند مشخص و تضمین شده تخم مرغ اجراي عملیات حمایتی صادرات اختصاص مشوق صادراتی براي - ج
کم به شرکت تعاونی پشتیبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانیان تسهیالت با بهرهو همچنین پرداخت

.براي کمک به ذخیره سازي تخم مرغ یا حذف مرغهاي پیر از چرخه تولید) ریال000/000/000/100حداقل (

دستور اکید براي عدم حمایت تسهیالتی از راه اندازي واحدهاي پرورش جدید در تمامی بخش هاي -د
و هدایت تسهیالت ومنابع دولتی به )اجداد ، مادر ، پولت و مرغ تخمگذار تجاري (زنجیره مرغ تخمگذار 

و مدرن سازي بازار تخم مرغاصالح ساختمان و تجهیزات مرغداریهاي فرسوده موجود

از قیمت روز جوجه یکروزه تخمگذار و واریز به صندوق پشتیبانی % 5تصویب و ابالغ اخذ مبلغ - ه
وطن ایرانیان جهت کمک به ذخیره سازي تخم مرغ یا حذف مرغهاي پیر از چرخه تولید در جهت اهداف 

تنظیم بازار تخم مرغ

شوردر این راستا که درصدي از تولید تخم مرغ تصویب و تضمین قانونی دولت به صنف مرغ تخمگذار ک–و
براي ایجاد بازارهاي پایدار صادراتی همواره از نظام نوسانات تعرفه اي خارج بوده و حتی %) 10حداقل (کشور

در زمانهاي بروز بحران نیز گرچه مجبور به واردات باشیم از شمول تعرفه خارج باشد تا بتوان تنظیم بازار 
یزي نموده و توسعه تولید نیز داراي انگیزه مناسبی باشدو در این رابطه شرکت تعاونی واقعی را برنامه ر

.پشتیبانی صنایع مرغ تخمگذار وطن ایرانیان امکان تعامل با دولت را خواهد داشت
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:مدتمیانراهبردهاي -2
ردیابی کیفی ، بهداشتی و منظور تسهیل ه الزام شناسنامه دار شدن تمامی تخم مرغ تولیدي کشور ب- الف

قیمت مصرف کننده آن در داخل و یا صادرات

حمایت تسهیالتی از صنایع آماده سازي ، بسته بندي و فراوري تخم مرغ بمنظور اصالح فرایند بازاري ، -ب
ذخیره سازي و صادرات تخم مرغ 

تمامی بخش هاي صنعت واگذاري صدور موافقت اصولی تاسیس و راه اندازي واحدهاي متقاضی در - ج
بمنظور حمایت از کشورمرغ تخمگذار به کانون سراسري انجمنهاي صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار

به مسیر صحیح و جلوگیري از هدر رفت منابع سرمایه هاي موجود ملی و هدایت سرمایه گذاري هاي جدید
ره برداري طبق ضوابط قانون نظام دامپروري بدیهی است صدور سایر پروانه هاي تاسیس و به–دولتی و ملی

.از طریق مراجع مربوط صورت خواهد پذیرفت

و حمایت قانونی از مصرف حمایت تسهیالتی از توسعه کارخانجات مکانیزه تولید خوراك مرغ تخمگذار -د
براي جلوگیري از هدر رفت بیش از استاندارد نهاده هاي خوراك در مرغداریها  کارخانه اي در مرغداریها دان 

افزایش کیفیت دان آماده شده و در نتیجه افزایش بهره وري از خوراکی که عمده اقالم آن وارداتی بوده و 
.دهددان در داخل مرغداري به ضایعات تبدیل شده و قیمت تمام شده را افزایش میسنتیدر تولید "عمدتا

در زنجیره مرغ تخمگذار و نحوه ، بهداشت وخدمات پس از فروش تدوین و تصویب نظامنامه  برنامه تولید- ه
هاي صنفی مرغ تخمگذار با همکاري تشکلبراي اجراي نظامنامه و دولتیکنترل و نظارت قانونی صنفی

وزارت جهاد کشاورزي و سازمان دامپزشکی کشور

توزیع تخم مرغ ناوگان حمایت تسهیالتی از راه اندازي پایانه هاي عمده فروشی و - و

اهداي تخم مرغ در زمانهاي مازاد تولید بعنوان کمک هاي دولتی به کشورهاي مورد نظر وزارت امور -ز
که میتواند منابع مالی مصرفی در این موارد ، بجاي خارجه بجاي اقالم دیگري که مزیت نسبی نداشته و یا 

.پشتوانه تولید داخلی کشور خودمان باشد

اصالح ساختار فعلی بیمه مرغ تخمگذار و تاسیس صندوق بیمه تکمیلی زنجیره مرغ تخمگذار باهمکاري - ح
و تشکل هاي صنفی هابیمهسایرصندوق بیمه محصوالت کشاورزي ، 
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دامپزشکی براي ثبت کلیه اطالعات تولیدي و الزام بهره گیري از سامانه جامع آمار و اطالعات سازمان-ط
بهداشتی زنجیره مرغ تخمگذارو در اختیار گزاردن این اطالعات به کانون مرغ تخمگذار کشور جهت کاربرد 

در برنامه ریزیهاي اقتصادي ، تولیدي و بهداشتی

:راهبردهاي بلند مدت -3

اساس روشهاي نوین بین المللیاصالح ساختار پرورش پولت و افزایش بهره وري بر - الف

در شروع یا ادامه فعالیت مرغداريآن آموزش مستمرمرغداران و تصویب کاربرد گواهی آموزشی -ب

اصالح و بهینه سازي روشهاي جیره نویسی و اصول تغذیه در مرغ تخمگذار و پولت بر مبناي - ج
از مواد اولیه و جایگزین هاي مناسب در جهت افزایش بهره وري و کاهش وابستگی توانمندیهاي منابع داخلی 
افزایش کیفیت بهداشتی مواد اولیه و خوراك آماده طیورهمچنین و خارجی و کاهش هزینه ها 

اصالح نظام کنترل کیفیت و حمل و توزیع واکسن و داروهاي وارداتی یا تولید داخل مورد مصرف در -د
خمگذارصنعت طیورت

ترویج مصرف تخم مرغ و فراورده هاي آن و افزایش سرانه مصرف تخم مرغ در جامعه بمنظور بهره گیري - ه
حداکثري از پتانسیل تولیدي این معجزه الهی در بهبود سرانه دریافت پروتئینی جامعه بویژه در گروههاي 

هدف کودك و نوجوان ، زنان باردار و شیرده

:منابع 

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزيآمارهاي -1
آمارها و نمودارهاي انجمن صنفی جوجه یکروزه-2
آنالیز و تحلیل هاي کمیته هاي تخصصی شوراي راهبردي صنعت مرغ تخمگذار وابسته به کانون سراسري انجمن هاي صنفی مرغ -3

کشورتخمگذار 


