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1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران

مقدمه :
 متاس��فانه در س��ال گذشته ،كاركرد صنعت مرغداري تخمگذار بدلیل درگیری ش��دید با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
وحذف و معدوم ش��دن قریب 11/5 میلیون پرنده تخمگذار و بدنبال آن توقف صادرات تخم مرغ، در وضعیت نامطلوبی بس��ر برد، 
بخصوص كه بیمه محصوالت كش��اورزی هم نتوانس��ت به تعهدات خود عمل كند )تا اردیبهش��ت ماه 96 فقط30% از خس��ارت 
دیدگان50% از مبلغ خسارت خود را دریافت داشتند كه بویژه برای مرغدارانی كه از سال قبل هم درگیر بیماری شده بودند بسیار 

وضعیت ناگوار و نگران كننده ای را ایجاد كرده است.(

 گرچه بازهم كشور توانسته است علیرغم درگیر شدن با فاجعه آنفلوآنزای فوق حاد طیور،940 هزار تن تولید تخم مرغ داشته 
و مقام یازدهم تولید در دنیا را احراز كند، ولي بازار فروش داخلي و صادرات همواره دچار چالش جدي اس��ت و این مس��ئله برای 

اطمینان از فرایند توسعه و پایداری تولید می تواند نگران كننده باشد. 

 در این راستا، متاسفانه دولت علیرغم مشاهده همه ی این چالش ها و ناگواری ها و كاستی های ناشی از مشکالت ،از قبیل برخی 
سهل انگاری ها در مدیریت پیشگیری بیماری آنفلوآنزا و یا عدم تامین اعتبار برای بیمه جهت پرداخت خسارت مرغداران، همواره 
ت��الش نم��وده تا قیمت برآوردي تخم مرغ را پایین نگاه دارد لذا تعادل قیمت را از بازار صحیح عرضه و تقاضا و بازار رقابتي خارج 
ساخته )كه همیشه به ضرر تولید كننده بوده ( و خسارت جبران ناپذیری را ایجاد كرده است، در حالي كه قوانین محرز علم اقتصاد 

میگوید عدم توازن بین رشد عرضه و تقاضا همیشه قیمت نامناسب را رقم مي زندكه دو پیامد عمده دارد: 
اول اين كه: به دلیل ضرر مرغدار، این فعال اقتصادی به جاي اینکه بازوي اقتصاد و بهداش��ت باش��د مرتباً و به ناچار از هزینه هاي 
قرنطینه ای و عمراني اش مي كاهد تا از عهده هزینه هاي جاري اش برآید و در نتیجه هم مش��کالت بهداش��تی مرغداری در جهت 

پیشگیری از بیماری ها دو چندان می شود و هم بهره وري اش پایین مي آید، 
دوم اين كه: توازن عرضه و تقاضا براي منابع مالي و اعتباري كشور به هم ریخته شده و تولید كننده به جاي كمك به بهره وري 
اقتصادي، خود به یك متقاضي دریافت منابع مالي تبدیل شده و چون موفق به اخذ تسهیالت كافي نمي شود و مجبور است از بازار 
آزاد پول گران قیمت تهیه نماید كه قیمت تمام شده ی آنرا باال می برد، لذا متهم به سوء مدیریت مي گردد در حالي كه او فرصت 
مالي الزم براي به روز كردن س��اختمان و ابزارهاي تولید خود را نداش��ته و خود در این امر مقصر نبوده اس��ت در نتیجه، ماحصل 
آن اس��تهالک ش��دید زیرساخت های تولید و فرسودگی صنعت بوده و این امر، امروزه از چالش های مهم در گسترش بیماری های 

بازپدید و نوپدید طیور و بهره وری نامناسب در اینگونه واحدهای نامطلوب مرغداری است. 

تحلیل آماری ازوضعیت فعلی صنعت مرغ تخمگذار :

الف- مرغ اجداد تخمگذار: 
در حال حاضر بر اس��اس برنامه های تولیدی مرغ تخمگذار كش��ور و ظرفیت زیربنایی مورد نیاز، تعداد مرغ اجداد موجود كش��ور 
حداقل تا 20 س��ال آینده كفایت پیش بینی نیاز تولید مرغ مادر تخمگذار برای تولید نهایی تخم مرغ خوراكی جمعیت كش��ور را 

تأمین نموده و بدلیل ظرفیت مازاد حاصل شده در كشور، نیازی به هیچ گونه سرمایه گذاری برای توسعه ی آن نمی باشد.
بر همین اساس اگر به جدول عملکرد مرغ اجداد كشور طی 14 سال گذشته دقت شود، در مقایسه نسبی برنامه ورود اجداد به 
كش��ور مش��اهده می شود كه روند ثبات و حفظ زیر ساختی مورد نیاز بدون لزوم به افزایش بی رویه آن در مدیریت تولید صنعت 

طیور تخمگذار حفظ شده و قطعا" همین روند حداقل تا 20 سال آینده باید ادامه یابد.
میزان واردات جوجه اجداد مرغ تخم گذاراز سال 1382 لغايت 1395

8283848586878889909192939495

67/368/369/470/571/572/673/674/775767777/87880جمعیت کشور)میلیون نفر(

9668538097919360101606000104506000-52005200520052005200اجداد مرغ تخمگذار)قطعه(

سال عنوان
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ب- مرغ مادر تخمگذار :
 مرغ مادر تخمگذار در قالب 6 س��ویه از برترین س��ویه های مرغ تخمگذار موجود در دنیا برای تأمین نیاز حداقل 10 سال آینده 
صنعت مرغ تخمگذار و نیاز نهایی سبد خانوار در پیش بینی مورد نظر كافی بوده و بنا برآمارهای جدول عملکرد مرغ مادركشور 

طی 10 سال گذشته خوشبختانه نیازی به هیچگونه سرمایه گذاری برای توسعه ی آن نمی باشد.

آمار جوجه ريزی داخلی و واردات جوجه يکروزه مادر تخم گذار از سال 1386 لغايت 1395

86878889909192939495

71/572/673/674/775767777/87880جمعیت کشور)میلیون نفر(

160150223219203999453679346666379189490572446606514838678000جوجه ریزی مادر )قطعه(

4160015131714170012203815762013111611795885878180451117294واردات جوجه یکروزه مادر )قطعه(

در سال 1395 تعداد 678000 قطعه جوجه مادر تخمگذار در مزارع مادر جوجه ریزی شده كه از این تعداد حدود 82/7 درصد 
تولید گله های اجداد داخلی و 17/3درصد بقیه از واردات بوده اس��ت. همچنین تعداد حدود 36/025/644 قطعه جوجه یکروزه 

تخمگذار وارد مزارع تولید تخم مرغ شده كه نسبت به سال 1394 به میزان 3/36درصد كاهش یافته است.

سهم آمیخته های مختلف تخمگذار در جوجه های مادر و تجاری در سال 1395

آمیخته
جوجه ریزی مادر تخمگذارجوجه ریزی تخمگذار تجارتی

سهم بازار )درصد(جوجه ریزیسهم بازار )درصد(جوجه ریزی

Hy-Line15/238/84742/327933641/2

L.S.L8/393/97523/328137041/5

Bovans6/160/38517/1522067/7

H & N2/053/4615/7318664/7

Shaver4/178/97411/6332224/9

36/025/644100678000100جمع کل

منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزی

ج- مرغ تخمگذار تجاری: 

در ح��ال حاض��ر صنعت مرغ تخمگ��ذار با دارا بودن 1632 واحد مرغ��داری تولید تخم مرغ به ظرفیت تولید اس��می حداقل 

1 میلی��ون و300 هزارت��ن تخم م��رغ وجود دارد كه در س��ال 95 با تولید 841 هزار تن تخم م��رغ در واحد های صنعتی )در 

كنارحدود 100هزارتن در مراكز س��نتی و روس��تایی ( و حداقل 99 هزار تن مازاد بر نیاز كش��ور فعالیت نموده اس��ت،ولی 

بدلی��ل آنفلوآنزای فوق حاد طیور و از دس��ت رفتن قریب11/5 میلیون قطعه م��رغ تخمگذار و عدم صادرات به میزان كمتر 

از نصف صادرات س��ال 94، مازاد تخم مرغ در این س��ال حداكثر 50 هزار تن برآورد می شد كه ما حصل آن شیب نرم تغییر 

قیمت ها در دو نقطه درب مرغداری و مصرف كننده بوده كه از دیدگاه بازار مصرف كننده ش��رایط مطلوبی است ولی بشرطی 

این وضعیت می تواند برای تولید كننده هم مطلوب باش��د كه جبران زیان و خس��ارات مرغداران به موقع و به درس��تی انجام 

پذیرد كه متاس��فانه نقایص قابل توجهی در این خصوص گریبان صنعت را گرفته و دولت به تعهدات خود عمل نمی كند. 

سال
عنوان
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نمودار مقايسه ای قیمت تخم مرغ در سال 1395-1394

 

 

جدول عملکرد تولید جوجه، واردات جوجه و تولید تخم مرغ از سال 86 لغايت 95

86878889909192939495

جمعیت کشور
71/572/673/674/775767777/87880)میلیون نفر(

واردات جوجه یکروزه 
4160015131714170012203815762013111611795885878180451117294مادر )قطعه(

جوجه ریزی انجام شده ی 
36025644 335882702920543535201540285250044285596932271865394361704237888837236938تجاری )قطعه( میلیون

واردات جوجه یکروزه 
11/27 -300/000--)قطعه(

-----میلیون قطعه

تولید تخم مرغ 
هیبریدهای تجاری 

)هزار تن(
616636659672606817797828830841

تولید تخم مرغ بومی و 
879192939495969710099سایر ماکیان )هزار تن(

شایان ذكر است كه حدود 86 درصد ظرفیت تولید تخم مرغ كشور، فقط در 11 استان متمركز شده است. 

سال
عنوان
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جدول درصد ظرفیت مرغداری های تخمگذار كشور به تفکیک استان

تعداد واحد استانرديف
مرغ تخمگذار

ظرفیت 
 )قطعه(

تعداد 
 واحد پولت

ظرفیت 
 )قطعه(

تعداد 
واحد پولت و 

تخمگذار
ظرفیت 
 )قطعه(

جمع كل 
درصد ظرفیت  ظرفیت كلواحدها

به كل كشور

12712103302363881808612270001691721211016.77تهران1

58706790013365063500711071853510.44قزوين2

1869431386221262100002081069348610.42اصفهان3

275924676618895588153432294101957869.93آذربايجان شرقی4

976979960272086360774350013198098209.56البرز5

222808065034972768117000025792234188.99خراسان رضوی6

16370120804420030000020790150808.78قم7

8436650807319500009139845803.88مركزی8

372525750849700021578004731805503.10فارس9

14916000280000615100002225060002.44گلستان10

2517490003657000002824060002.34يزد 11

3517485004233000003919815001.93سمنان12

4216450002216000004418610001.81همدان13

401442734120380004114631141.43مازندران14

2311079006204000002913119001.28خراسان جنوبی15

20105900000002010590001.03كرمان16

23890000110000000249900000.96كرمانشاه17

33834688002112120359468080.92آذربايجان غربی18

1683420019600000179302000.91زنجان19

276819800000276819800.66اردبیل20

165560000000165560000.54لرستان21

114850000000114850000.47خوزستان22

124850000000124850000.47كردستان23

24
سیستان و 
33000001340000043340000.33بلوچستان

25
چهارمحال و 

6207000000062070000.20بختیاری

26
كهکیلويه و 

51600001300000061900000.19بويراحمد

1100000000011000000.10جنوب كرمان27

14000000001400000.04بوشهر28

33930000003393000.04خراسان شمالی29

13600000001360000.04گیالن30

1000000001100000.01 1هرمزگان31

000000000.00ايالم32

160781440176231172391392539738521863102653167100جمع

منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزی
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ه- تعداد 118 واحد آماده سازی و بسته بندی مجاز تخم مرغ به صورت وابسته یا مستقل در صنعت مرغ تخمگذار برای ایجاد 
بازار مدرن فروش تخم مرغ در اس��تان های اصلی تولید تخم مرغ كش��ور فعالیت نموده و تخم مرغ شناس��نامه دار بس��ته بندی 
را تولید می نمایند و مهم ترین راه برای برون رفت از مش��کالت جدی بهداش��ت و س��المت تخم مرغ مورد عرضه در بازار و 
همچنین جلوگیری از نوس��انات بی مورد نرخ مصرف كننده تخم مرغ در بازار اس��تفاده از این سرمایه گذاری هنگفت در جهت 
الزام عرضه تخم مرغ بصورت شناس��نامه دار و بس��ته بندی می باشد كه در این راستا نیز سهل انگاری های جدی از سوی دولت 

شده و حق مصرف تخم مرغ سالم و قابل ردیابی از ایشان تا حد زیادی سلب شده است. 
و- تع��داد 8 كارخان��ه تولید مایع پاس��توریزه تخم مرغ ب��ا ظرفیت روزانه حداقل 250 تن تولید تخم مرغ مایع كه به ش��کل 
محصول س��فیده، زرده یا مخلوط و س��ایر محصوالت تازه، فعال بوده و امکان ذخیره سازی منجمد تا یکسال را برای تخم مرغ 
فراه��م كرده و عالوه بر پتانس��یل باالی صادراتی، می تواند ابزار مهمی در جهت ذخیره س��ازی تخم مرغ در مواقع لزوم برای 

تنظیم بازار باشد ولی در این خصوص نیز كم ترین توجهی از سوی مسئولین نشده است. 
ز- در كش��ور تعداد 4 كارخانه، در تولید پودر تخم مرغ وجود دارد كه در حال حاضر فقط 2 باب آن با ظرفیت حداقل  5 تن 
روزانه فعال می باش��د و عالوه بر پتانسیل باالی صادراتی، می تواند ابزار مهمی در جهت ذخیره سازی تخم مرغ در مواقع لزوم 

برای تنظیم بازار باشد ولی در این خصوص، كم ترین توجهی از سوی مسئولین نشده است. 
ح- ایران مقام پنجم قاره آس��یا و مقام یازدهم جهان را در تولید تخم مرغ در س��ال 2015 میالدی دارا می باش��د.

ط- س��تاد كش��وری ترویج مصرف تخم مرغ در قالبNGO با عضویت دس��تگاه های متولی دولتی ش��امل وزارت بهداشت، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد كش��اورزی، س��ازمان دامپزش��کی كشور، شورای سالمت صدا و س��یما ،كمیته تغذیه 
ارتش، معاونت س��المت ش��هرداری تهران و بخش صنفی مربوط تشکیل و در جهت ترویج مصرف این ماده غذایی پروتئینی 
بس��یار ارزشمند دارای 6 سال تجربه بسیار مفید اس��ت كه قطعا" از سوی مسئولین ذیربط بایستی مورد حمایت جدی قرار 
گیرد و گرنه عالوه بر حفظ مش��کالت س��وئ تغذیه پروتئینی در كشور، پایداری تولید تخم مرغ نیز زیر سوال رفته و با ادامه 

زیان مرغداران ناشی از عدم توازن تولید با عرضه روند توسعه صنعت معکوس خواهد شد. 
)برای اطالعات بیش��تر به س��ایت الکترونیك س��تاد به آدرس www.iran-iecph.com مراجعه فرمایید(. 

ی- به منظور س��اماندهی و ایجاد ش��رایط پایدار در صادرات مازاد تولید تخم مرغ كشور كه همواره تنظیم بازار آن را تحت تاثیر 
جدی خود دارد و این صنعت ناگزیر از برقراری صادرات مس��تمر و برنامه ریزی ش��ده می باشد و تاكنون دولت اقدامی در حمایت 
از این امر نکرده است، شركت تعاونی پشتیبانی صنعت مرغ تخمگذار وطن ایرانیان تحت پوشش سیاست گذاری كانون سراسری 
انجمن های صنفی مرغ تخمگذار كشور با سهامداری مرغداران برتر كشور تاسیس و موضوع فعالیت آن پشتیبانی صادرات تخم مرغ 
خوراكی و نطفه دار، الش��ه و گوش��ت خالص مرغ تخمگذار و محصوالت فرآوری شده ی آنها از قبیل كنسرو گوشت مرغ تخمگذار 

می باشد. )برای اطالعات بیشتر به سایت الکترونیك وطن ایرانیان به آدرس www.vatan-ilic.com مراجعه فرمایید( . 
در این راس��تا ش��رایطی توسط خود صنف فراهم شده اس��ت تا مس��ئولین با تکیه بر امکانات و ظرفیت های این نهاد صنفی 
بتوانند اهداف خود را در جهت صادرات پایدار و اجرای اقدامات تنظیم بازاری بعمل آورند بشرط اینکه این نهاد مورد توجه 
و حمای��ت دول��ت قرار گرفته و حمایت الزم برای تامی��ن مختصر نقدینگی مورد نیاز آن بیش از پیش مورد توجه جدی قرار 

گیرد.
جدول زیر آمار صادرات كش��ور در س��ال 1395 را نشان می دهد، همانگونه كه مالحظه می شود میزان صادرات كشور نسبت 
به س��ال 1394 حدود 52 هزارتن كاهش یافته كه عمده دلیل آن درگیری كش��ور با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور است 
كه با اعالم رس��می آن در آذرماه 95 در س��ایت دفتر بین المللی بیماری های واگیردار دام )OIE ( عمال" صادرات تخم مرغ 

و گوش��ت مرغ ایران متوقف گردید.                                                                               
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صادرات تخم مرغ خوراكی در ماه های مختلف سال 1395
میزان صادرات ) تن (ماه

7178فروردين
2003ارديبهشت

1916خرداد
5230تیر

1962مرداد
5344شهريور

5688مهر
7978آبان
3495آذر
-دی

-بهمن
-اسفند

40794جمع كل

منبع: آمار دفتر فناوری آمار و اطالعات سازمان دامپزشکی كشور

چالش های جدی در صنعت مرغ تخمگذار :
الف- بر اساس بررسی های انجام شده توسط دفتر امور طیور وزارت جهاد كشاورزی در سال 93، حدود 26 درصد مرغداری های 
كش��ور دارای ساختمان و تأسیس��ات باالی 30 سال )فرسوده( وحدود 23 درصد مرغداری های كشور دارای تجهیزات )قفس و ...( 

باالی20سال ) فرسوده( هستند.

منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزی

 فرس��ودگی س��اختمان مرغداری ها عالوه بر هدر دادن بس��یار قابل توجه انرژی، منجر به عدم كارایی اقدامات بهداشتی و لذا 
النه گزینی اجرام بیماری زا و گس��ترش بیماری های بومی و نوپدید واگیردار در س��طح مرغداری های تخمگذار ش��ده كه یکی از 
عوامل مهم ش��روع و گس��ترش بیش از حد ویروس آنفلوآنزا در مرغداری های تخمگذار كش��ور را همین عامل به خود اختصاص 

می دهد و متاسفانه اقدام خاصی هم برای توقف فعالیت یا اصالح جدی این واحدها در دستور كار دست اندركاران نمی باشد.
 فرس��ودگی تجهیزات منجر به عدم آس��ودگی مرغ، افزایش تولید تخم مرغ های معیوب و هدر رفتن خوراک مرغ در مرغداری 
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ش��ده كه در نتیجه هزینه های تولید را بش��دت افزایش و نرخ بهره وری را كاهش و عالوه بر آس��یب به مرغدار باعث خس��ارات 
سنگین ملی می شود.

 ام��ا چ��را مرغداران علیرغم علم كافی به مش��کالت فرس��ودگی س��اختمان و تجهیزات مرغداری، ب��رای اصالح آن اقدام 
نمی كنند 2 دلیل عمده دارد :

اول اي�ن ك�ه: به دلیل ضرر مرغ��دار، این فعال اقتصادی به جاي اینکه بازوي اقتصاد و بهداش��ت باش��د مرتباً و به ناچار از 
هزینه ه��اي قرنطین��ه ای و عمران��ي اش مي كاهد تا از عهده هزینه هاي جاري اش برآید و در نتیجه هم مش��کالت بهداش��تی 

مرغداری در جهت پیشگیری از بیماری ها دو چندان می شود و هم بهره وري اش پایین مي آید. 
دوم اين كه: توازن عرضه و تقاضا براي منابع مالي و اعتباري كشور به هم ریخته شده و تولید كننده به جاي كمك به بهره وري 
اقتصادي، خود به یك متقاضي دریافت منابع مالي تبدیل شده و چون موفق به اخذ تسهیالت كافي نمي شود و مجبور است از 
بازار آزاد پول گران قیمت تهیه نماید كه قیمت تمام ش��ده ی آنرا باال می برد، لذا متهم به س��وء مدیریت مي گردد در حالي كه او 
فرصت مالي الزم براي به روز كردن س��اختمان و ابزارهاي تولید خود را نداش��ته و خود در این امر مقصر نبوده اس��ت در نتیجه، 
ماحصل آن اس��تهالک ش��دید زیرساخت های تولید و فرس��ودگی صنعت بوده و این امر، امروزه از چالش های مهم در گسترش 

بیماری های بازپدید و نوپدید طیور و بهره وری نامناسب در اینگونه واحدهای نامطلوب مرغداری است. 

منبع: آمار دفتر پرورش طیور و زنبور عسل وزارت جهاد كشاورزی

ب- حدود 90 درصد كنجاله س��ویا و 55% ذرت مورد نیاز در فرمول خوراک مرغ تخمگذار وارداتی اس��ت و طی حداقل 5 سال 
گذشته حدود 78% سهم قیمت تمام شده تخم مرغ مربوط به قیمت خوراک آن بوده كه خود باعث شده است قیمت تمام شده 

تخم مرغ تولیدی كشور باال بوده و اگر حمایت نشود امکان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارد.
عالوه بر این، كیفیت غذایی و بهداشتی مواد اولیه وارداتی یا تولید داخل دارای نوسانات زیادی بوده كه راندمان تولید و ایمنی 

پرنده را بشدت تحت تاثیر خود قرارداده است.
ج- در طی برنامه های چهارم و پنجم توس��عه صرفاً به تولید تخم مرغ توجه ش��ده و هیچگونه برنامه ای برای كیفیت و بهره وری 
خوراک مرغ ،كیفیت و بهره وری تولید تخم مرغ، بهره وری از فراورده های تخم مرغ و مدرن س��ازی بازار فروش داخلی و صادرات 

آنها نشده است و متاسفانه در برنامه های پیش رو نیز عزم جدی برای اصالح این وضعیت وجود ندارد. 

د- گسترش مرغداری های غیر مجاز بدلیل عدم توجه قانون به جلوگیری از این نوع فعالیت كه هم خسارات اقتصادی و مهمتر 



10

1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران

11

از ان هم خس��ارات بهداش��تی برای گسترش بیماری های خطرناک را بدنبال دارد موجب نهادینه شدن این عمل در كشور شده 
و تمامی برنامه های دولتی و صنفی را با چالش بس��یار جدی مواجه س��اخته اس��ت كه الزم است به فوریت برای آن چاره جویی 

شود.

ه- توسعه نامتوازن تولید بدون توجه به تقاضای داخلی و امکان صادرات باعث شده است كه این صنعت طی سال های گذشته 
و اكنون، همواره دچار خس��ارت های زیادی ناش��ی از مازاد تولید و عدم توازن بازار و فروش زیر قیمت برآوردی گردیده و فقط 
در سال 95 حدود 420 میلیاردتومان متحمل زیان شده كه به زیان سال 94 )حدود 350 میلیارد تومان ( افزوده شده است و 
برنامه خاصی هم برای برون رفت از این رفتار س��نتی و نخ نما ش��ده علیرغم پیشنهادات صنفی از سوی مسئولین امر تصویب و 

اجرا نمی شود كه بدیهی است سرنوشت ناخوشایندی را برای آینده توسعه و پایداری تولید خواهد داشت . 

و- طی حداقل 5 س��ال گذش��ته هیچگونه تس��هیالت دولتی برای تأمی��ن نقدینگی در اختیار مرغدار ق��رار نگرفته در حالی كه 
مولفه های تولید و هزینه های آن حداقل 3 برابر، نیاز به نقدینگی بیشتری دارد و از طرفی امکانات اعتباری در بازار تأمین مواد 
اولی��ه ح��ذف و معامالت صرفاً با پول نقد صورت می گیردكه ماحصل آن افزایش انباش��تگی بدهی مرغداران به بازار و سیس��تم 

بانکی شده است.

ز- بدلی��ل اینکه اوالً مرغدار نیاز به نقدینگی باال دارد و ثانیاً طی س��ال 95 تخ��م مرغ تولیدی واحد خود )تنها منبع درآمد( را 
با زیان تا حداقل 5000 ریال زیر قیمت بفروش رس��انیده لذا تمام پول حاصل از فروش تخم مرغ را مصرف تأمین مواداولیه و 
سایر امور جاری خود نموده و از توجه به استهالک شدید ساختمان و تجهیزات خود غافل شده است، لذا نه تنها راندمان تولید 
و به��ره وری بط��ور قابل مالحظه ای كاه��ش یافته بلکه كیفیت محصول تولیدی نیز كاهش و مهمتر از آن، زمینه بروز و ش��یوع 

بیماری های بسیار خطرناک و كشنده فراهم شده است.

ح- طی حداقل 5 س��ال گذش��ته بدلیل اعمال مقررات بی ضابطه و صرفاً تنظیم بازار یك طرفه، مرغداران ش��اغل دراین صنعت 
هیچگاه تخم مرغ را با قیمت برآوردی و س��ود حداقلی مصوب به فروش نرس��انیده و لذا هر سال بدهی آنها به بانك های مختلف 
یا بازار افزایش یافته و با كمك اس��تقراض بانکی فعالیت خود را ادامه داده اند كه در آینده نمود بحران آنها را مش��اهده خواهیم 

كرد. 

ط- تخم مرغ های مورد عرضه در بازار علیرغم امکانات و پتانس��یل موجود دارای شناس��نامه و قیمت مصرف كننده درج شده 
بر روی خود نمی باش��د و لذا علیرغم زیان شدید مرغداران، متاس��فانه مصرف كنندگان نیز آن را به قیمت مناسب خریداری 

نمی نمایند و لذا حقوق مصرف كنندگان رعایت نمی شود در عین حالی كه مرغدار، سهمی در این موضوع ندارد. 
ی- نگاهی به تجارت تخم مرغ ايران در سال 1395 حائز نکات قابل توجهی است كه بشرح ذيل به اطالع خوانندگان 

محترم می رسد:
1 – صادرات تخم مرغ طی سال های گذشته رونق جدی گرفته بطوری كه از 43 هزار تن در سال 92 به 71 هزار تن در سال 93 
و 95 هزار تن در س��ال 94 رس��یده كه متاس��فانه بدلیل درگیری كشور با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور و ممانعت بازارهای 
هدف از ورود تخم مرغ ایران، این میزان در سال 1395 به 40 هزارتن رسید علیرغم اینکه آن میزان كاهش صادرات در این سال 
با فقدان تولید ناش��ی از حذف و معدوم س��ازی 11/5 میلیون قطعه مرغ تخمگذار جایگزین گردیده و عمال" اتفاق محسوسی در 

بازار داخلی تخم مرغ حاصل نشد.
2 – بازارهای صادراتی ایران متأسفانه از نظر تنوع دچار كاهش قابل توجهی شده بطوری كه طی سال های 94 و 8 ماه اول 95 
عماًل صادرات به كشورهای تاجیکستان و ارمنستان به صفر رسیده و صادرات به تركمنستان 90% كاهش و به كشور افغانستان 



1011

1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران

به میزان حداقل 60% كاهش یافته است. شایان ذكر است كه این كاهش تمایل به واردات از ایران در كشورهای آسیای میانه ی 
مذكور، بدلیل باال رفتن ظرفیت تولید در مجموع 8 كشور آسیای میانه و تمایل بیشتر به تبادالت تجاری با یکدیگر از یکطرف 

و از سوی دیگر كشور اكراین است كه بعنوان تأمین كننده رقابتی مناسب تری نسبت به ایران در آنها فعالیت می نماید.
3- كاهش تجارت با افغانستان علیرغم نزدیکی بسیار قابل توجه، صرفاً بدلیل عدم امکان رقابت اقتصادی با كشورهای هندوستان 
و پاكستان در تأمین نرخ مناسب تخم مرغ افغانستان بوده و فقط مقداری از كمبود ناشی از فاصله زمانی تأمین تخم مرغ هندی 

یا مشکالت خاص تامین از پاكستان است كه در شرایط خاص از ایران تأمین می شود. 
4- طی سال 94 و 8 ماه اول 95 عمده ترین بازار ایران كشور عراق بوده كه بدالیل ذیل دارای مشکالت خاص خود می باشد:

الف – عدم ثبات سیاسی و اقتصادی عراق بسیار دارای نوسان است.
ب – كشور تركیه رقیب جدی و كهنه كاری برای ایران در تصاحب بازار مذكور می باشد.

ج – از دیدگاه دولتی و ش��خصی گرچه تمایلی قابل توجه به تأمین تخم مرغ از س��وی ایران بعنوان كشور شیعه وجود دارد ولی 
از دیدگاه ایجاد فضای مناس��ب رقابتی نس��بت به تركیه در مقررات گمركی یا امکانات زیر س��اختی در عراق امتیازی برای ایران 

ایجاد نشده است. 
د – پیش بینی می شود با توجه به اقدامات زیر ساختی در كشورهای افغانستان و عراق حداكثر تا 5 سال دیگر شرایط نامناسبی 
برای صادرات فراهم شود و لذا برای پایداری تولید تخم مرغ در ایران باید به 2 افق مهم دیگر فکر كرد اوالً ترویج مصرف تخم مرغ 
در داخل كشور بعنوان ارزان ترین، باكیفیت ترین و كامل ترین پروتئین كه متأسفانه سرانه پایینی دارد و ثانیاً حمایت از صادرات 

محصوالت مایع و پودر پاستوریزه تخم مرغ كه در كشورهای دوردست و غیر همسایه نیز بتواند صورت پذیرد.
5 – در زمینه صادرات تخم مرغ هیچ گونه پروتکل بهداشتی – اقتصادی بین ایران و كشورهای هدف وجود ندارد كه نقص بسیار 

مهمی است.

6 – صادرات طی حداقل 3 س��ال گذش��ته دارای تراز تجاری ساالنه ی مثبت یا حداكثر منفی بسیار كمی بوده ولی حداقل طی 

5 ماه اول هر س��ال بدلیل نوع فرآیند بازار هم در داخل و هم در عراق و افغانس��تان و ..... نیازمند به تزریق نقدینگی اس��ت ولی 

در 7 ماه بعدی بدون زیان یا با س��ود آوری همراه خواهد بود لذا تأمین نقدینگی برای صادرات پایدار از ضروریات اجتناب ناپذیر 

است حتی اگر بصورت مشوق نبوده و فقط یك تسهیالت بسیار كم بهره باشد.

7 – عدم حمایت از برند س��ازی و فعالیت برندها در بازارهای هدف نیز از مش��کالت مهم دیگر اس��ت كه گاهی باعث ایجاد عدم 

اطمینان از كیفیت محصول در كش��ورهای هدف ش��ده و جبران آن با صرف وقت و هزینه های هنگفت همراه بوده كه برای آن 

تدبیر خاصی نشده است.

ک- تمامی تس��هیالت تکلیفی وزارت جهاد كشاورزی صرفاً مصرف راه اندازی واحدهای مرغداری جدید یا اصالح ساختمان 

و تجهی��زات مرغداری ش��ده و كلیه این حمایت ها در خدمت افزایش تولی��د تخم مرغ قرار گرفته ولی برای حمایت از صنایع 

زنجیره صنعت شامل:

 توس��عه كارخانجات خوراک طیور و واحدهای صنایع تبدیلی تخم مرغ یا پایانه های عمده فروش��ی و ناوگان توزیع تخم مرغ 

هیچ گونه تس��هیالت و برنامه ای ارائه نش��ده اس��ت كه تماماً باعث خسارات ش��دید در صنعت تولید شده و همواره مرغداران 

عالوه بر دیگر صاحبان مذكور دچار آسیب جدی شده اند. 
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ل- عدم توجه به توس��عه و الزام تولید كارخانه ای خوراک طیور و كاهش بهره وری ناش��ی از تولید سنتی خوراک در مرغداری ها 
و عدم كنترل كیفی و بهداشتی مواد اولیه مصرفی در مرغداری ها از چالش های مهم و قابل توجه است. 

م- قوانین موثر برای اجرای برنامه های تنظیم تولید ش��امل كنترل جوجه ریزی و یا حذف مرغ های پایان تولید مش��خص نبوده 
و صنف تولیدی از اقتدار كافی برخوردار نیست لذا همواره باعث ایجاد مازاد تولید تخم مرغ شده و نوسانات شدید قیمتی را كه 
عمدتاً زیان مرغداران بوده و از س��وی برخی از اصحاب صنف كه فقط به منافع ش��خصی خود در كوتاه مدت می اندیش��ند رقم 

می خورد، به این صنعت تحمیل نموده است. 

ن- نظ��ام تولی��د تخم م��رغ یك روند خطی اس��ت و تا حداقل 90 هفته از س��ن مرغ قابل واخواهی و تعطیل كردن نیس��ت در 
حالی كه نظام تقاضا یك روند سینوس��ی و بس��یار پرنوسان است كه حداقل 5 ماه از سال را با زیان مالی شدید مرغداران همراه 
می سازد و در 7 ماه بعدی سال نیز بدلیل عدم اجازه فروش به قیمت مناسب توسط عوامل تنظیم بازار، این زیان جبران نشده و 
مرغداران چند سالی است كه مرتباً با زیان انباشته افزایشی رو به رو هستند در حالی كه نگرانی مسئولین دولتی برای جلوگیری 
از قیمت های بی رویه تخم مرغ نزد مصرف كننده با درج قیمت قابل قبول بر روی هر عدد تخم مرغ قابل انجام است كه متاسفانه 

علیرغم درخواست و طرح صنفی از سوی مسئولین نادیده گرفته می شود. 

س- بدلیل كمبود ش��دید نقدینگی در این صنعت و عدم وجود نظام قیمت گذاری متوازن و متناس��ب، حداقل ĕ25 مرغداران 
پ��س از پای��ان دوره اول پرورش، مرغ خود را تولك برده و برای حداقل 6 ماه دیگر از مرغ خود تولید تخم مرغ می گیرند در عین 
حالی كه این میزان از نیاز جوجه ریزی جدید كس��ر نش��ده و همواره جوجه های تولید شده به واحدهای غیر مجاز سرازیر شده و 

بهداشت و اقتصاد تولید را به شدت تهدید می نماید.
در این رابطه گرچه س��امانه كنترلی س��مامت مربوط به اتحادیه میهن فعالیت خود را آغاز كرده است ولی تا تحقق كامل اهداف 

این سامانه همواره تا حدودی مشکالت واحدهای غیرمجاز باقی بوده و بایستی برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود..

ع- عدم وجود برنامه ریزی برای خریداری، ذخیره سازی و مصرف گوشت مرغ های تخمگذار كه باید حذف شوند باعث می شود 
كه مرغداران در بس��یاری از موارد رغبت برای حذف مرغ نداش��ته و بدلیل عدم تقاضای خرید گوشت مرغ یا ارزانی بیش از حد 
نرخ آن، مجدداً به تولید خود ادامه می دهند كه ماحصل آن بی برنامگی تولید و از س��ویی كاهش كیفیت و بهداش��ت تخم مرغ 

تولیدی می گردد. 

ف- بی سرو سامان بودن پرورش پولت بعنوان حلقه واسط بین جوجه و مرغ تخمگذار تجاری علیرغم اهمیت فراوان ولی هنوز 
مورد توجه خاصی در برنامه تولید و همچنین بهداشت و سالمت تولید نمی باشد.

ص- عدم تخصیص مشوق صادراتی، صادرات تخم مرغ را نامنظم ساخته و دولت هم در زمان مازاد تولید و زیان مرغداران هیچ گونه 
حمایتی ننموده اس��ت در نتیجه اعتماد مش��تریان خارجی به برنامه صادراتی ایران سلب شده و رفتار ثابتی با بازار ایران ندارند كه 

این امر مجددا" برنامه تولید و فروش تخم مرغ كشور را دچار چالش دیگری كرده است.
در این خصوص برای آش��نایی بیش��تر مخاطبان محترم درصد خودكفایی تعدادی از كشورهای جهان را جهت اطالع در جدول  

زیر ارائه می كنیم :
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درصد خودكفايی كشورهای مختلف در تولید تخم مرغ

درصدنام كشور 

85انگلستان

95ايتالیا

100مالزی

82مجارستان

116ايران

120اسپانیا

84اتريش

100كلمبیا

104اسلوواكی

101آرژانتین

59سوئیس

119تركیه

102آمريکا

100چین

100برزيل

درصدنام كشور

95ژاپن

100دانمارک

82قبرس

116لهستان

120فرانسه

84ايرلند

100سوئد

104نیوزلند

101كانادا

59آفريقای جنوبی

119هند

102روسیه

99مکزيک

100آلمان

 100پرو

) IEC – 2016 كمیسیون بین المللی تخم  مرغ(

ق- سرانه مصرف تخم مرغ درایران حدود198 عدد است، این سرانه در بسیاری از كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به 
بیش از 300 عدد تخم مرغ هم می رسد در حالی كه این عدد در ایران بر مبنای نقطه نظرات ستاد كشوری ترویج مصرف تخم مرغ 
)با عضویت وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... ( بایستی حداقل 250 عدد باشد كه الزم است زمینه ترویج مصرف آن 

با كمك جدی دولت فراهم و با جدیت فراوان طی یك برنامه زمانی مشخص اجرا گردد . 
رتبه بندی سرانه مصرف تخم مرغ در سال 2015

سرانه مصرف)عدد(نام كشور

357مکزيک

330ژاپن

315مالزی

314اوكراين

291روسیه

266آرژانتین

252كلمبیا

252آمريکا

248دانمارک

242چین

242جمهوری چک

234اتريش

233كانادا

233آلمان

226استرالیا

225نیوزلند

225اسپانیا

221فرانسه

221ايتالیا

220سوئد

سرانه مصرف)عدد(نام كشور

215مجارستان

210اسلواكی

200تركیه

198فنالند

198پرو

195هلند

192ايران

192برزيل

190امارات

189انگلستان

182بلژيک

174سوئیس

169ايرلند

166شیلی

160لهستان

150قبرس

148گوتماال

143آفريقای جنوبی

142پرتغال

127يونان

)كمیسیون بین المللی تخم مرغ(
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راهبردهای اجرایی:
الف- الزام بسته بندی تدریجی تمامی تخم مرغ تولیدی كشور به منظور تسهیل ردیابی كیفی و بهداشتی تخم مرغ و ایجاد ثبات 

 نسبی قیمت مصرف كننده آن در داخل و كمك به صادرات 
ب- حمایت تس��هیالتی از مکانیزاس��یون صنایع آماده س��ازی، بس��ته بندی و ف��راوری تخم مرغ بمنظور اص��الح فرایند بازاری، 

ذخیره سازی و صادرات تخم مرغ 
 

ج- واگذاری صدور موافقت اصولی تاسیس و راه اندازی واحدهای متقاضی در تمامی بخش های صنعت مرغ تخمگذار به تشکل 
صنفی به منظور حمایت از سرمایه های موجود ملی و هدایت سرمایه گذاری های جدید به مسیر صحیح و جلوگیری از هدر رفت 

منابع دولتی و ملی 
 

د- جلوگیری قانونی وپشتوانه دار از فعالیت واحدهای غیر مجاز در تمامی زنجیره تولید و عرضه ی تخم مرغ كشور
 

ه- تروی��ج جدی مصرف تخم مرغ و فراورده های آن و افزایش س��رانه مصرف تخم م��رغ در جامعه به منظور بهره گیری حداكثری 
از پتانس��یل تولیدی این معجزه الهی در بهبود س��رانه دریافت پروتئینی جامعه بویژه در گروه های هدف كودک و نوجوان، زنان 

باردار و شیرده
 

و- تدوین و تصویب نظام نامه برنامه تولید در زنجیره مرغ تخمگذار و نحوه كنترل و نظارت قانونی صنفی برای اجرای نظام نامه 
با همکاری تشکل های صنفی مرغ تخمگذار، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشکی كشور 

 
ز- حمایت تس��هیالتی از راه اندازی پایانه های عمده فروش��ی و ناوگان توزیع تخم مرغ در استان های اصلی تولید تخم مرغ ) بالغ 

بر 85 درصد تخم مرغ كشور در 11 استان تولید می شود (
 

ح- حمای��ت بی دریغ از صادرات با تش��کیل صن��دوق حمایت صادراتی یا تقویت صندوق حمای��ت صنعت طیور از طریق یکبار 
سرمایه گذاری دولت در جهت تامین نقدینگی صادرات و نیز اهدای تخم مرغ در زمان های مازاد تولید بعنوان كمك های دولتی 
به كش��ورهای مورد نظر وزارت امور خارجه بجای اقالم دیگری كه مزیت نس��بی نداش��ته و یا بجای منابع مالی مصرفی در این 

موارد، كه می تواند پشتوانه تولید داخلی كشور خودمان باشد. 
 

ط- اصالح س��اختار فعلی بیمه مرغ تخمگذار و تاس��یس صندوق بیمه تکمیلی زنجیره مرغ تخمگذار با همکاری صندوق بیمه 
محصوالت كشاورزی، سایر بیمه ها و تشکل های صنفی 

 
ی- ساماندهی اجرایی و همچنین اصالح ساختار پرورش پولت به منظور افزایش بهره وری ونیزسالمت مرغان تخمگذار 

 
س- آموزش مستمر مرغداران و تصویب الزام ارائه گواهی آموزشی مربوط برای شروع یا تمدید فعالیت مرغداری 

 
ع- حمایت تسهیالتی از توسعه كارخانجات مکانیزه تولید خوراک مرغ تخمگذار و حمایت قانونی از مصرف دان كارخانه ای در 
مرغداری ها برای جلوگیری از هدر رفت بیش از استاندارد نهاده های خوراک در مرغداری ها، افزایش كیفیت دان آماده شده و در 
نتیجه افزایش بهره وری از خوراكی كه عمده اقالم آن وارداتی بوده و عمدتا" در تولید سنتی دان در داخل مرغداری به ضایعات 

 تبدیل شده و قیمت تمام شده را افزایش می دهد. 
ف- اصالح و بهینه سازی روش های جیره نویسی  و اصول تغذیه در مرغ تخمگذار و پولت بر مبنای توانمندی های منابع داخلی از مواد 
اولیه و جایگزین های مناسب در جهت افزایش بهره وری و كاهش وابستگی خارجی و كاهش هزینه ها و همچنین افزایش كیفیت بهداشتی 

 مواد اولیه و خوراک آماده طیور
ص– حمایت از طرح تولید كنسرو گوشت مرغ تخمگذار برای مصرف در سبد خانوار، كشتار و بی استخوان سازی الشه های مرغ  
تخمگذار برای مصرف در صنایع غذایی و نیزصادرات مرغ كامل یا قطعات مرغ تخمگذار به كشورهای آفریقایی در جهت كمك 

به حذف مرغان پایان دوره و در نتیجه تنظیم بازار تخم مرغ 
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تحلیل آماری تولید تخم مرغ در جهان بر اساس گزارش رسمی کمیسیون بین المللی تخم مرغ در سال 2016
تولید جهانی تخم مرغ در سال 2015 با تولید بیش از 70 میلیون تن تخم مرغ كه معادل تقریبی 1 میلیارد و 338 میلیون عدد 

تخم مرغ است به باالترین حد معنی دار در دوره تاریخی تولید این محصول رسید.

 

گرچه از لحاظ وزنی میزان تولید تخم مرغ در س��ال 2015 با 70/8 میلیون تن در مقایس��ه با 69/7 میلیون تن در س��ال 2014 
تفاوت چندانی نکرده اس��ت ولی روند رش��د بگونه ای اس��ت كه پیش بینی می شود میزان تولید تخم مرغ تا سال 2035 به حدود 

100 میلیون تن برسد.
از دیدگاه آماری روند رشد تولید تخم مرغ از سال 2000تا 2015 به میزان 38/7 درصد بوده كه میانگین آن حدود 2/2 درصد 

رشد در هر سال را بخود اختصاص می دهد.

تولید تخم مرغ در جهان :
• چی��ن و آمریکا در رأس 20 كش��ور برتر تولید تخم مرغ جهان هس��تند و ایران با 930 هزار تن تولی��د در مقام 11 قرار گرفته 

است.



1617

1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران

• براس��اس داده های دفتر آمار ملی كش��ور چین تولید تخم مرغ چین در سال 2014 به میزان 28/9 میلیون تن بوده كه در سال 
2015 به حدود 30 میلیون تن رسیده و بر همین اساس در رده اول برترین كشورهای تولید تخم مرغ جهان است.

• در آمریکا پس از ابتالی به آنفلوآنزا، تولید تخم مرغ در س��ال 2015 به زیر مقدار تولیدی در 2012 رس��ید ولی در سال 2016 
مجدداً استارت افزایش تولید را زده است.

• مکزیك با تولید 2/57 میلیون تن تخم مرغ در س��ال 2014 نس��بت به س��ال 2000، رش��د 47/4 درصد را داش��ته و با رش��د 
مختصری، رقم تولید آن در سال 2015  به 2/6 میلیون تن رسیده است . 
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• در اتحادیه اروپا، تمركز تولید تخم مرغ در 7 كش��ور اس��ت كه 75 درصد تولید تخم مرغ اروپا را بعهده دارند. تولید تخم مرغ در 

اروپا در سال 2016 نسبت به 2015 بمیزان 1/9 درصد رشد داشته و حدود 6/8 میلیون تن بوده است. 

• رشد اصلی تولید در اروپا در سال 2016 عمدتاً در اسپانیا، هلند، لهستان، انگلستان و آلمان رخ داده است.

• از بین 10 كشور اول تولید كننده تخم مرغ در دنیا، 5 كشور آن در قاره آسیا قرار دارند كه از بین آنها هند و ژاپن رده های سوم 

و چهارم جهان را بخود اختصاص داده اند.

• بررسی های آماری كوتاه مدت نشان می دهد كه هندوستان در هر سال بین 4-3 درصد رشد در تولید تخم مرغ خواهد داشت، 

با اینحال مالزی با رشد بیش از 12 درصد در سال 2016 به یك ركورد جدید تولیدی به میزان 12/67 میلیارد تخم مرغ رسید 

كه بسیار جالب توجه است چون از سال 2006 تا كنون یك رشد 75 درصدی را نشان می دهد. 

متاسفانه رشد مصرف تخم مرغ در جهان کند است 

علیرغ��م اینکه قیمت پایین نهاده های خوراک طیور در قیمت برآوردی برای تولید كنندگان موثر بوده ولی در مجموع بدلیل 

ضعف بنیه اقتصادی در كل جهان، تقاضا برای مصرف بیشتر تخم مرغ قطعی است.

برای مثال در اقتصاد ضعیف برزیل، گرچه مصرف مواد غذایی كاهش یافته ولی همواره هدف گیری این كش��ور این بوده كه 

سرانه مصرف 208 عدد تخم مرغ در سال 2016 در مقایسه با 148 تخم مرغ در سال 2010 محقق شود.

• روند مصرف تخم مرغ در آمریکا :

 آمارهای بدس��ت آمده از منابع ملی آمریکا حاكی از رش��د 1/9 درصدی میانگین س��االنه مصرف تخم مرغ در س��ال 2016 

آمریکا اس��ت كه حدود 258 عدد در س��ال برای هر نفر را نش��ان می دهد و این رش��د پس از افت قابل توجه مصرف از سال 

2014 به 2015 شایان توجه است.
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در این كش��ور برنامه ریزی ش��ده است كه سرانه مصرف تا سال 2020 به 271 تخم مرغ برسد و این رشد علیرغم افزایش قیمت 

خرده فروش��ی تخم مرغ رخ خواهد داد. براس��اس داده های مركز آمار آمریکا، قیمت یك بس��ته 12 عددی تخم مرغ گرید A، در 

باالترین نرخ در س��ال 2015 بمبلغ 2/75 دالر فروخته ش��ده كه بیش از مبلغ 2/21 دالر سال 2014 و مبلغ 1/35 دالر در یك 

دهه قبل آن یعنی سال 2005 است.

نکت��ه قاب��ل توجه اینکه بدلیل ضرورت تغییر سیس��تم های پرورش مرغ تخمگذار بر مبنای قوانی��ن جدید، روند افزایش قیمت 

تخم مرغ ادامه خواهد داشت.

• روند مصرف تخم مرغ در اروپا: مصرف تخم مرغ در اروپا طی 5 سال اخیر بصورت جزئی افزایش یافته است. بعد از الزام سال 

2012 در اروپا كه تولید كنندگان تخم مرغ از سیستم بهبود یافته قفس )Enriched cages( ( استفاده كردند، قیمت تخم مرغ 

انگلستان در طی چند سال نوسان اندكی داشته و بصورت متعادلی تا سال 2015 تقریباً بدون تغییر بوده است. 
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بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور H5N8 به زبان ساده و عملی
آنفلوآنزا یکي از بیماري هاي خطرناک پرندگان اس��ت. عامل این بیماري ویروس اس��ت؛ بنابراین مي تواند به سرعت منتشرشود 
و پرن��دگان بس��یاري را بیماركند. ویروس آنفلوآنزا انواع مختلفي دارد، بعضي از آنه��ا فقط پرندگان را مبتال م�ي كنن�د و بعضي 
عالوه بر پرندگان، س��بب بیماري انس��ان هم مي شوند؛ بنابراین آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان می تواند به عنوان بیماري مشترک 
میان انس�ان و حی�وان ش�ناخته شده، مبارزه با آن در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراكز آموزشي و مسئول هم همواره 
س��عي مي كنند با افزایش آگاهي هم�ه كس���اني ك�ه ب�ه ن�وعي ممکن است با این بیماري مربوط باشند، از شیوع آن در جهان 

جلوگیري كنند. 
پر واضح است مبارزه با این بیماري زماني موفق است كه تم�ام كس�اني ك�ه ب�ا پرن�دگان در ارتب�اط هستند مانن�د روس�تاییان، 
كاركن�ان مرغ�داري ه�اي ص�نعتي و س���نتي، فروش���نده ه�اي دوره گرد طیور، شکارچیان، دامپزشکان ،كاركنان دامپزشکي و 
كش��تارگاه ها، كارگاه هاي پرشویي و تبدیل ضایعات، مراكز توزیع و عرضه م�رغ و سایر پرندگان، فروش�گاه ه�ا و نمایش�گاه ه�اي 
پرندگان زینتي، و ... و باالخره، مصرف كنندگان، آگاهي خود را افزایش دهند، ض�وابط بهداش��تي را رعایت كنند و با مس��ئوالن 

همکاري داشته باشند.
ویژگی های ویروس آنفلوآنزای حاصل از ویروس فوق حاد)H5N8( چیست :

1-بر خالف ویروس س��ال گذش��ته در ایران )H5N1( باعث تلف ش��دن پرندگان وحشی می ش��ود و در نتیجه امکان گسترش 
ویروس را بیشتر و پیچیده تر می نماید؛ 

 H5N1 2- با اینکه س��رعت انتش��ار بیماري نسبت به ویروس سال قبل بسیار باال نیست ولی شیوه ی گسترش آن متنوع تر از
است؛

3- این ویروس تا كنون در 30 گونه پرنده وحش��ی بومی یا مهاجر شناس��ایی ش��ده و پرندگان ناقل و بیمار درمان نمي ش��وند 
بنابراین یا مي میرند و یا باید آنها را از بین برد؛

4- چون پرنده حامل و ناقل خود را تلف می كند لذا نمی توان تصور كرد كه بوسیله مهاجرت پرندگان به نقاط خیلی دوردست 
منتقل شود لذا عامل مکانیکی در گسترش انتقال آن نقش بسیار مهمی دارند.؛

5- این ویروس مختص پرندگان اس��ت و برخالف H5N1 و س��ایر ویروس های دارای H5 یا H7 تمایلی به انس��ان نداشته و 
گزارشی هم از ابتالی انسانی به این ویروس تا بحال وجود ندارد.. 

6- اردک، قو، بوقلمون و مرغ تخمگذار نس��بت به مرغ گوش��تی و مادر بس��یار حساس تر بوده و تعداد ویروس مورد نیاز و زمان 
مورد نیاز برای ابتالی آنها كمتر است لذا گزارش ابتال در مرغ تخمگذار بیشتر است كه البته دالیل مکانیکی را باید مهم تر تلقی 

كرد كه عنوان خواهد شد.
7- ویرس آنفلوآنزا توانایي تغییر و جهش دارد به این معني كه ممکن است ویروس آنفلوآنزاي پرندگان با نوع دیگري از ویروس 
مانند آنفلوآنزاي انساني تركیب شود و نوع ك�اماًل جدی�دي را به وجود آورد ؛ به این ترتیب تازماني كه واكس�ن و داروي مناس�ب 

ای�ن ن�وع جدی�د تهی�ه و عرضه شود، خطر همه گیري وسیع براي حیوانات و انسان ها وجود دارد.

مقاومت و حساسیت ویروس آنفلوآنزا :
1- در آب22 درجه سانتي گراد به مدت 4 روز و در دماي صفر درجه ب�یش از 30 روز مقاوم�ت مي كند. 

2- در مدفوع میتواند در دماي 4 درجه به مدت 30 تا 35 روز و در دماي20 درجه س�انتیگ�راد 7 روز زنده بماند. 
3- ویروس آنفلوآنزا، دماي56 درجه را 3 ساعت و دماي60 درجه را 3 دقیقه تحمل مي كند. 

4- در بافت ها مدتي طوالني و در كود، 3 ماه باقي مي ماند. 
5- در شرایط خشکي و حرارت باال، فوري از بین مي رود.

6- در سطوح می تواند حتی تا 3 هفته هم بسته به شرایط زنده بماند.
7- نسبت به بسیاري از پاک كننده ها و ضدعفوني كننده ها، حساس است و غیرفعال مي شود.
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: H5N8 میزبان هاي ویروس آنفلوآنزای

تمام پرندگان نس��بت به ویروس آنفلوآنزا حس��اس هس��تند اما مرغ، خروس، كبوتر، بوقلمون، ش��ترمرغ، قرقاول،كبك، اُردک، 

بلدرچین و پرندگان زینتي مانند طوطي، مینا، و س��هره از بقیه حس��اس ترند. در این میان حساس��یت بوقلمون از همه بیش��تر 

است.

مواردي که سبب میشود بیماري آنفلوآنزا گسترش یابد :

1- تم��اس با مدفوع پرندگان وحش��ي، به ویژه پرندگان آبزي مهاجر كه بخص��وص از طریق چرخ خودرو، كفش و لباس افراد و 

پرندگان در تماس با آنها منتقل می شود. )یك گرم كود آلوده به ویروس میتواند ی�ك میلی�ون پرن�ده راآلوده كند(

2- تماس با پرندگان آلوده كه ویروس را از راه مدفوع و ترشحات چشم و بیني دفع میکنند . )روستاییان باید پرندگان خود را 

در محوطه هاي محصور و دور از دسترس سایر پرندگان اهلي و وحشي نگهداري كنند.(

3- كفش، لباس و دس��ت آلوده، تجهیزات آلوده و س��بد حمل طیور زنده در كش��تارگاه ها و در مراكز زنده فروشی محلی )بازار 

پرنده فروشی و فروش دوره گردی ( وسایل مهمی برای انتقال ویروس و بیماری هستند . 

4- آب، فاضالب و جا به جایي و انتشار ویروس به وسیله باد و هوا. 

5- بستر و كود آلوده عامل بسیار مهمی است كه بخصوص در فصل سرما ویروس را در خود تا مدت ها حفظ می كنند. 

6- دان و مواد خوراكي آلوده به مدفوع و ترشحات پرندگان مبتال به  آنفلوآنزا بخصوص پودر گوشت تهیه شده در استان های آلوده 

7- افرادي كه بدون رعایت اصول قرنطینه ای، بهداشتی و ایمنی زیستی، در واحدهاي مرغداري رفت و آمد و فعالیت مي كنند.

8- جوندگان، سگ، گربه و تا حدودي مگس، ناقل ویروس شناخته مي شوند.

9- تمامی وس��ایل نقلیه اي كه ضد عفوني نش��ده اند و در مرغداری برای نقل و انتقال كارتن و ش��انه، تخم مرغ روزانه، تخم مرغ 

كودی و نوک زده، دان و نهاده های خوراک، حمل كود و جابجایی كارگران و ... استفاده می شوند. 

10- جوجه ریزي در س��الن هاي آلوده قبل از اعالم پاک ش��دن منطقه و همچنین قبل از پاكس��ازي و ضد عفوني كامل سالن ها. 

11- پركني و كشتار طیور بیمار، سبب انتشار ویروس مي شود. 

12- بازار عرضه پرندگان زنده و نمایشگاه پرندگان، یکی از مکان های مهم و فعال برای انتشار ویروس  آنفلوآنزا است. 

13- عدم رعایت ش��رایط ایمنی زیس��تی در مرغداری توس��ط مرغدارانی كه دارای چند مرغداری در مناطق مختلف هستند و 

در اثر عدم رعایت اصول اولیه و س��هل انگاری های بس��یار ساده باعث انتقال ویروس در بین واحدهای تحت مدیریت خود شده و 

مرغداری های اطراف خود را نیز متاثر ساخته اند. 

14- اس��تفاده غی��ر اصولی و یا دیر هنگام از مواد ضد عفونی و در محل نابجا در مرغ��داری كه تاثیری در كاهش تراكم ویروس 

نداشته است. )بهترین محل انجام قرنطینه از نظر اثر بخشی و اطمینان از جلوگیری بیشتر از بیماری، درب ورودی سالن است 

نه اینکه درب مرغداری قرنطینه شود و عمال" درب ورودی سالن ها نادیده گرفته شود(.

15- وجود آبگیرها، تاالب ها و س��ایر دالیلی كه می تواند پرندگان آبزی و س��ایر پرندگان آزاد پرواز را به نزدیکی مرغداری جلب 

كند. 
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نشانه هاي ظاهري بیماري آنفلوآنزای H5N8 در پرندگان: 
1- نشانه هاي بیماري  آنفلوآنزا در پرندگان به نوع پرنده، ش�رایط پ�رورش و ن�وع وی�روس  آنفلوآنزا بستگي دارد. 

2- بیماري مي تواند بسیار سریع تمامي پرندگان را آلوده كند و از بین ببرد. 
3-  آنفلوآنزا مي تواند موجب كاهش مصرف دان، افسردگي، بي حالي، ژولیدگي پرها و دور ه�م جمع شدن پرندگان شود.

4- تولید روزانه تخم ابتدا كم و به مرور كاماًل قطع مي شود و پوسته تخم مرغ نرم است . 
5- این بیماري سبب ناراحتي هاي تنفسي به صورت سرفه، عطسه، و ریزش ترشحات از چش�م و بیني مي شود. 
6- ویروس  آنفلوآنزا سبب ورم كردن صورت و سینوس ها همراه با ورم و كبودي ت�اج و ری�ش پرنده مي شود . 

7- ساق پا به علت خونریزي در زیر پوست، تیره و كبود مي شود . 
8- از دهان و بیني ترشحات خون آلود خارج مي شود. 

9- محل عبور تخم مرغ ورم مي كند وتخم در آن جا، باقي مي ماند. 
10- خونریزي در زرده ها و له شدن و پخش آنها در محوطه شکم دیده مي شود. 

11- در داخل شکم آب جمع مي شود . 
12- ترشحات ناي، پرخون و گاهي چركي مي شود. 

مواردي که در مرغداري ها براي پیشگیري از همه گیر شدن بیماري آنفلوآنزا باید انجام شود :

1- مهمترین اقدام، انجام اقدامات قرنطینه ای )تعویض لباس و كفش پرس��نل و شستش��وی دس��ت ها( در محل ورودی س��الن 
پرورش یا نگهداری مرغ بطور اختصاصی است كه از قرنطینه ورودی مرغداری موثرتر و مهم تر است.

2- س�الن ه�ا، وس�ایل مختل�ف مرغ�داري، بس�تر، ك�ود، ض�ایعات و زبال�ه ه�ا ب�ا توج�ه ب�ه دستورالعمل هاي سازمان دامپزشکي، 
پاک سازي و ضدعفوني شود. )كف، سقف و دیوارهاي داخل و خارج سالن ها و انبارها، باید طوري ساخته شده باشند كه بتوان 

آنها را ضدعفوني كرد(.
3- حرارت، رطوبت و هواي مرغداري باید مطابق با دستورالعمل هاي پرورش�ي هر ن�ژاد تنظ�یم شود . 

4- براي ورود به مرغداري و بخصوص درب ورودی س��الن پرورش یا نگهداری، تنها یك راه گذاش��ته شود و پس از اطمینان از 
پاكیزه و غیر آلوده بودن وسایل و افراد به آنها اجازه ورود داده شود . 

5- دان مرغداري از فروش��ندگان مطمئن و بطریق كامال" بهداش��تی حمل و پس از اعمال مقررات ایمنی زیستی اجازه ورود به 
مرغداری داده شود. 

6- از ورود هر گونه وسایل ریز یا درشت و دان و كارگرهایی كه از مرغداري هاي دیگر مي آید، جلوگیري شود . 
7- از ورود پرندگان مهاجر، طیورخانگي و پرندگان زینتي به مرغداري و همچن�ین از دسترس���ي آنها به آب و دان، جلوگیري 

شود. الزم است پنجره ها حتماً توري س�الم داش�ته باش�ند و اگ�ر سوراخي در دیوارها و سقف وجود دارد كامال"بسته شود. 
8- از وارد ش��دن ش��وک به طیور- مانند ورود ناگهاني افراد به سالن، س��روص�داي بلن�د، ك�اهش شدید رطوبت، قطع ناگهاني 

دان، آب و تهویه جلوگیري شود.
9- كاركنان مرغداري باید بهداشت فردي مانن�د دوش گ�رفتن، پوش�یدن لب�اس ك�ار، چکم�ه، ماسك، كاله، عینك و دستکش 

را رعایت كنند. )دقت شود تا حد ممکن این اقدامات در ابتدای سالن پرورش یا نگهداری مرغان صورت پذیرد(
10- الزم است به كاركنان مرغداري ها آگاهي داده شود تا ازخرید و فروش و نگهداري ان�واع پرنده هاي اهلي، پرندگان وحشي، 

شکار پرندگان و همچنین مصرف آنها، خودداري كنند . 
11- بای��د در مح��ل ورود به مرغداري و بس��یار مهمت��ر از آن در محل ورودی س��الن پرورش یا نگهداری و انب��ار و ... بصورت 

اختصاصی، حوضچه هاي ضدعفوني فعال و موثر براي افراد و وسایل نقلیه وج�ود داشته باشد.
12- عالوه بر این الزم است، ظرف هاي ضدعفوني در محل ورود به سالن ها گذاشته ش�ود ت�ا افرادي كه وارد مي شوند، دست ها 
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و كفش هاي خود را ضد عفوني كنند.
13- در صورت كاهش خوراک، پایین آمدن تولید، تلفات غیرع�ادي در س���الن ه�ا ی�ا اف�زایش مرگ و میر در مرغداري، فوري 

به اداره دامپزشکي محل، اطالع داده شود و از ریسك باور بر وجود بیماری دیگر تا اثبات آزمایشگاهی جدا" خودداری شود.
14- براي جلوگیري از انتشار ویروس، الزم است پرن�دگان تل�ف ش�ده پ�س از جم�ع آوري در كیسه هاي پالستیکي قرار گیرند 

و در اتاق انتظار، داخل بشکه هاي در بسته نگهداري شوند. 
*الشه طیور مرده باید ه�رروز جم�ع آوري و دف�ن ی�ا س�وزانده ش�ود و هرگ�ز الش�ه طی�ور از مرغداري خارج نشود.

15- از حمل كود به خارج از مرغداري جلوگیري شود . 
16- به كاركنان و كارگران مرغداری آموزش هاي الزم داده شود . 

راه های انتقال ویروس آنفلوآنزا :
الف: از طریق تنفس قطرات ریز معلق در هوا

ب: از طریق خوراكی شامل: خوراک آلوده ، آب آشامیدنی آلوده و نوک زدن پرنده به وسایل و اشیا آلوده مرغداری
ج: از طریق تماس فیزیکی مس��تقیم با س��ایر پرندگان و همچنین وس��ایل و اش��یای آلوده از قبیل ابزار آالت ، لباس و چکمه ، 

خودروها ، قفس و مشابه آن
د: از طریق پرندگان وحش��ی ش��امل : هرگونه تماس با پرندگان آزاد پرواز بخصوص پرندگان آبزی یا پر ، مدفوع ، ترش��حات و 

امعاء و احشای آلوده آن ها 
ه: پرندگان پروازی كوچك در مرغداری ها شامل انواع گنجشك سانان ، كالغ، كبوترو ....

آلودگی ناشی از این پرندگان می تواند توسط كفش ، لباس و وسایل حمل نیز به داخل مرغداری منتقل شود.
و: موش و حشرات : موش ها و حشرات از طریق تماس با پرندگان آلوده یا تماس با الشه ، ترشحات، پر و مدفوع آن ها به ویروس 

آلوده شده و آن  را مجدداً در اثر تماس با طیور حساس و یا از طریق آلوده كردن خوراک مرغ به طیور منتقل می كنند
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گزارشی از وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تا پایان اردیبهشت 1396
)منبع: سازمان دامپزشکی كشور(

• در 4 ماه ابتدای سال 2017 میالدی تاكنون بیش از 55 كشور 8 تحت تیپ مختلف ویروس آنفلوآنزای فوق حاد را به سازمان 
جهانی بهداشت دام )OIE( گزارش نموده اند.

• در مجموع 43 كشور جهان در سال 2017 تحت تیپ H5N8 را گزارش نموده اند كه از این تعداد 29 كشور اروپایی است.
• 101 گونه پرندگان وحشی به دلیل بیماری تلف گردیده اند.

• یونان تنها كشور اروپایی است كه 3 تحت تیپ H5N5,H5N6,H5N8 را گزارش نموده است.
• 8 كش��ور اروپایی اسلوونی، صربستان، لهس��تان، ایتالیا، یونان، آلمان، جمهوری چك و كرواسی تحت تیپ H5N5 را گزارش 

كرده اند.
• تحت تیپ H5N6 عمدتٌا در آسیای جنوب شرق گزارش شده است.

• تحت تیپ H7N9 توسط چین و آمریکا گزارش شده است.
•10 كش��ور اروپایی ) اطریش، بلژیك، بوس��نی، دانمارک، فنالند، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان و سوئیس ( گزارش نهایی 

همه گیری بیماری را گزارش نموده اند. 
گزارش انواع تحت تیپ های آنفلوآنزا در جهان طی سال های 2016و 2017

نام تحت تیپتعداد كشوررديف

 1 H5N8 43

 2 H5N1 12

 3 H5N5 8

 4 H5N6 8

 5 H5N2 2

 6 H7N9 2

 7 H7N1 1

 8 H7N3 1

5 كشور اروپايی دارای بیشترين كانون آنفلوآنزا 

تعداد كانون گزارش شدهنوع گونه پرنده مبتالنام كشوررديف

560طیور بومي- وحشي - صنعتيفرانسه1 

294 طیور بومي – وحشي و صنعتيمجارستان2 

286 طیور بومي- وحشي - صنعتيآلمان3 

136 پرندگان وحشي – طیور بوميروماني4 

135 پرندگان وحشي – صنعتي -بوميلهستان5 
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تعداد كانون های بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در ايران در سال 95 و دو ماه اول 96

آخرين وضعیت بیماری در ايران)تا پايان ارديبهشت 1396(

تعداد كانوننام استان رديف 
تعداد تقريبی معدوم نوع كانون

سازي ) قطعه( 
تاريخ آخرين معدوم 

سازی  وحشيروستايي صنعتي 

95096/01/28 0 1 0 1 زنجان 1 

60096/01/19 1 7 همدان 2 

112596/02/04 2 8 0 10 كردستان 3 

50095/12/23 0 4 0 4خوزستان 4 

37995/12/04 0 1 0 1 كرمان 5 

591095/12/24 0 8 0 8كهکیلويه و بويراحمد 6 

113095/12/25 0 3 0 3 فارس 7 

2379195/12/24 0 4 0 4 يزد 8 

95/11/27 4067 0 1 0 1جنوب كرمان 9 

1696/02/10 0 25 . 25 آذربايجان غربی 10 

8006696/01/23 3 58 2 63 چهارمحال بختیاری 11 

95/11/13 0 1 0 1 سمنان 12 

39289095/12/25 0 10 8 18 خراسان رضوی 13 

356983696/02/11 3 97 71 171اصفهان 14 

2095/10/23 1 1 0 2اردبیل 15 

234339796/02/06 2 15 27 44تهران 16 

14732495/12/10 2 35 3 40گیالن 17 

96/02/11 2518992 1 6 32 39 قم 18 

95/12/29 440876 1 11 16 28 مركزي 19 

96/01/14 105887 2 13 4 19 مازندران 20 

96/02/11 1938 0 18 0 18 كرمانشاه 21 

96/01/31 682265 1 6 3 10 قزوين 22 

96/01/29 40745 0 8 2 10 لرستان 23 

95/12/28 481242 0 0 13 13 البرز 24 

96/02/11 242900 0 10 6 16 آذر بايجان شرقي 25 

95/10/04 174488 0 0 1 1 گلستان 26 
1811260734 350 189 557 جمع معدوم سازي

پرنده های وحشی تلف شده: غاز، اردک، پلیکان، فالمینگو، كالغ، مرغ ماهی خوار، شاهین و كركس بوده است.  

آمار تفکیکی گزارش بیماری در واحدهای صنعتی 

پولتتخمگذار گوشتی كاربری 
مادر 

جمع كلشترمرغ مرغ رنگی بوقلمون   تخمگذارگوشتی 
2189 3 14 2 10 21 127 10 تعداد 
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روند زمانی كانون های آنفلوآنزا به تفکیک كاربری

تعداد استان  درگیر به تفکیک ماه

   

میانگین سن گله های معدوم شده)هفته(



2829

1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران



30

1396کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران



30

تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پالک 70، واحد 4
تلفن: 66562440 )5 خط(
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