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( ,2013FAO: هأخذ)جایگاُ تَلیذ گَشت طیَر ایزاى در دًیا

گَشت طیَر تَلیذدرصذ اس کل  1/81

تَلیذ کل گَشت طیَرجوعیت اًساى
(هیلیَى تي)

108/669(میلیارد وفر) 7/16دویا

1/966(وفر میلیًن) 77/86ایران

درصذ اس کل جوعیت دًیا1/07



(تههزار ) 2012تولید در سال  درصد کشور رتبه

25,898 24/4 چیه 1

17,035 16/1 آمریکا 2

11,533 10/9 برزیل 3

3,299 3/1 ريسیٍ 4

2,792 2/6 مکسیک 5

2,219 2/1 َىديستان 6

1,950 1/8 ایران 7
1,752 1/7 اوديوسی 8

1,724 1/8 ترکیٍ 9

1,665 1/6 آرشاوتیه 10

69,866 مجمًع

.درصد از کل تًلید گًشت مرغ جُان در ایه کشًرَا تًلید شدٌ است66مجمًعاً  حديد 

کشور عمده تولیدکننده گوشت مرغ در جهان 10



ًگاّی بز تَلیذ ٍ تجارت گَشت هزغ در دًیا
(,*USDA 2014هأخذ )

است شذٌ تجارت جُان تًلیذ کل از درصذ 12/7  حذيد 2014 سال در.

هیشاى تَلیذ 
گَشت هزغ حاصل اس ًیوچِ ّای 

(تي هیلیَى)گَشتی در جْاى 

هیشاى صادرات 
گَشت هزغ حاصل اس ًیوچِ ّای 

(تي هیلیَى)گَشتی درجْاى 

میلیًن ته 10/48میلیًن ته 86/066



درصذ سْن صادرات هیشاى صادراتهیشاى تَلیذتَلیذ
اس تَلیذ

%1086272.4(َسارته)گًشت مرغ 

جًجٍ یکريزٌ گًشتی  
%61181.3(میلیًن قطعٍ)

مرغ وطفٍ دار   تخم
%76481(میلیًن عذد)گًشتی 

ایزاى 94شش هاِّ اٍل سال در ًگاّی بز تَلیذ ٍ تجارت گَشت هزغ 

عزاق
تاجیکستاى 
افغاًستاى

  کَیت 
ارهٌستاى
اسبکستاى



ضزایب فٌی تَلیذ در ایزاى ٍ هقایسِ با سایز کشَرّای هطزح در  ًگاّی بز 
2013تَلیذ گَشت هزغ در سال 

کشور
اتحادیه 

اروپا
ایراناوکراینروسیهآرژانتینبرزیلتایلندآمریکا

2.282.502.302.632.602.102.482.66(کیلو گرم)وزن زنده 

1.761.931.751.791.951.81.812.09ضریب تبدیل

1.4

1.6

1.8

2

2.2

اتحادیه 
اروپا

آمریکا تایلند برزیل آرژانتین روسیه اوکراین ایران

ضریب تبدیل



قیوت ًْادُ ّای تَلیذ در ایزاى ٍ هقایسِ با سایز کشَرّای هطزح در  ًگاّی بز 
2013تَلیذ گَشت هزغ در سال 

اتحادیِ کشَر
ایزاىاٍکزایيرٍسیِآرصاًتیيبزسیلتایلٌذآهزیکاارٍپا

1623012172148631178811361162301341115100(کیلَگزم/ریال) قیوت خَراک

درصذ اختالف قیوت خَراک در 

ایزاى با کشَرّای هذکَر
7%-19%-2%-22%-25%7%-11%

ریال  )قیوت جَجِ یکزٍسُ 
(قطعِ/

140529439128131140410250137951110511759

درصذ اختالف قیوت جَجِ 

یکزٍسُ در ایزاى با کشَرّای 

هذکَر

+16%-25%+8%-3%-15%+15%-6%



2013قیوت خَراک طیَر در ایزاى ٍ سایز کشَرّا در سال ًگاّی بز 
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اتحادیه 
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آمریکا تایلند برزیل آرژانتین روسیه اوکراین ایران



2013قیوت جَجِ یکزٍسُ در ایزاى ٍ سایز کشَرّا در سال ًگاّی بز 
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آمریکا تایلند برزیل آرژانتین روسیه اوکراین ایران



(بزحسب ریال) 2013ّشیٌِ ّای تَلیذ هزغ سًذُ در ایزاى ٍ سایز کشَرّا در سال ًگاّی بز 

اتحادیِ کشَر
ایزاىاٍکزایيرٍسیِآرصاًتیيبزسیلتایلٌذآهزیکاارٍپا

4318032759371582976931435422403416846352کلّشیٌِ 

درصذ اختالف قیوت توام شذُ  
هزغ سًذُ در ایزاى با کشَرّای 

هذکَر
-7%-41%-25%-56%-47%-10%-36%

64923929585145274186696247415468جَجِ یکزٍسُ  

2861623448260102109922166292142425932372داى

33742349243411961751341722643094سایز ّشیٌِ ّای هتغیز

1452115351311539402992143104ًیزٍی کار

آهادُ ساسی ٍ ًگْذاری 
سالي

27331495209315802221209325202230

427384256214256256214451عوَهی

367-85004343043دفع کَد 



(بزحسب ریال) 2013قیوت توام شذُ هزغ سًذُ در ایزاى ٍ سایز کشَرّا در سال ًگاّی بز 
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آمریکا تایلند برزیل آرژانتین روسیه اوکراین ایران



93لغایت  85ال هقایسِ ظزفیت ٍ هیشاى تَلیذ گَشت هزغ حاصل اس ًیوچِ ّای گَشتی اس س
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1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385

(میلیون قطعه)ظرفیت مزارع مرغ گوشتی  (هزار تن)تولید گوشت مرغ حاصل از نیمچه های گوشتی  (هزار تن)توان تولید گوشت مرغ 

1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385

359 321 301 285 262 251 233 206 192 ظزفیت هشارع هزغ گَشتی 
(هیلیَى قطعِ)

2369 2121 1990 1879 1727 1656 1536 1358 1267
گَشت تَلیذ  حذاقل پتاًسیل

(ّشار تي)هزغ 

1847 1778 1693 1616 1546 1469 1411 1336 1234
گَشت هزغ  عولکزد تَلیذ 

حاصل اس ًیوچِ ّای گَشتی 
(ّشار تي)


