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 -1پیشگفتار
صنننعت کشنناورزی نقننش قابنند تننوجهی در اشننتزال کشننور ،ارزش تولینند ناخننالص داخلننی و تنن میا مننواد
غنذایی بنرای جامعنه داردک یانی از مهمتنریا زیربخشهنای اینا صننعت ،زینربخش پنرورش اینور اسنت کنه
حجم قابد تنوجهی از سنرمایهگذاری را بنه خنود اختصنا

میدهندک تولیند گوشنت سنفید حاصند از پنرورش

ایور ،به دلید ارزان بنودن مصصنول نسنبت بنه مننابع پنروتمیا دامنی ،بازگشنت سنریع سنرمایه ،ننر بنا ی
اشننتزال در ایننا زیننربخش کننه بننه صننورت مسننتقیم و غیرمسننتقیم بننا ایننا فعالیننت درگیننر هسننتند،
صننرفهجویی در منننابع یبننی و غیننره ،در هننند دهننه اخیننر پیشنرفت هشننمگیری داشننته اسننتک بننه اننوری کننه
در سننالهای اخیننر ،ایننران بننه جمننع ده کشننور پیشننرو در تولینندات گوشننت مننرغ در جهننان پیوسننته اسننتک
علیننرغم ایننا امننر ،ایننا فعالیننت تولینندی بننه د ینند مختلفننی در مقایسننه بننا کشننورهای پیشننرفته دارای
بهرهوری پاییاتری استک
مرغداری صنعتی در اینران در دهنه  30شمسنی شناد گرفنت و قبند از ین پنرورش اینور بنه صنورت کنامال
روسننتایی و ابتنندایی بننودک در دهننهی  30بننا وارد کننردن تخممرغهننای نطفننهدار و جوجننههای یننکروزه از نننداد
اصید خارجی پرورش منرغ بنه شناد صننعتی در اینران شناد گرفنت ،بنه انوری کنه در سنال  1339اولنیا
مؤسسننه جوجهکشننی متعلننب بننه وزارت کشنناورزی در نارمننک تهننران ت سننین و بننه دنبننال ین پننرورش
گلههای مرغ مادر در اینران یغناز گشنتک اینا گلنهها بنه صنورت جوجنه ینکروزه منادر از منزارع منرغ اجنداد
در خنننارز از کشنننور خرینننداری و در اینننران پنننرورش داده میشننند و از ینهنننا تخممنننرغ نطفنننهدار تهینننه
میگردینندک سننرانجا در سننال  ،1356اولننیا مزرعننه مننرغ اجننداد در کشننور راهاننندازی شنندک در سننال ،1361
در راسنتای قطنع وابسننتگی صننعت بنه جوجننههای اجنداد وارداتنی ،یننک ینا منرغ گوشننتی (یرینا) توسن
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سننازمان دامپننروری در بابدکنننار مازننندران راهاننندازی و در سننال  1370بننه بهننرهوری رسننیدک مت سننفانه،
علیرغم ایا فعالیتها ،کشور ما همواره به واردات یمیختههای تجاری گوشتی وابسته است[]3ک
در ایا گنزارش بنه بررسنی وتنعیت مؤسسنات پنرورش منرغ منادر و مؤسسنات جوجهکشنی کشنور و اسنتان
پرداختننه شننده اسننتک همننننیا ،نننوع فعالیننت ،تولینندات ،ارزش دریافتیهننا ،تعننداد شنناغالن و سننایر مننورد
تصلید قرار گرفته استک
بررسننیها نشننان میدهنند در سننال  ،1398ارزش افننزوده در بخننش پننرورش مننرغ مننادر کشننور 13135
میلیارد ریال بوده اسنت کنه اسنتان گنیالن بنا رقنم  2077میلینارد رینال ،رتبنه دو تولیند ارزش افنزوده کند
کشننور را تشنناید میدهنندک همننننیا« ،شنناخص درصنند داده بننه سننتانده »1اسننتان گننیالن در ایننا بخننش
 55/6درصنند بننوده کننه در رتبننه هشننتم کمتننریا ایننا شنناخص در بننیا اسننتانها (بننه اسننت نای یمننار سننایر
اسننتانها) بننوده اسننت و از شنناخص درصنند داده بننه سننتانده متوس ن کشننور نیننز  6/8درصنند پنناییاتر بننوده
است که نشان میدهد بهرهوری به نسبت بهتری در بیا استانها داشته استک
جدول  :1ارزش افزوده ناخالص بخش پرورش مرغ مادر کشور و استانها به قیمت جاری 1398
ارزش افزوده ناخالص

استان

رتبه ارزش افزوده ناخالص

(میلیارد ریال)

شاخص درصد داده به ستانده

کشور

13135

-

62/4

یذربایجان شرقی

1559

3

50/4

یذربایجان غربی

544

9

68/6

اردبید

-326

21

160/7

اصفهان

466

10

67/5

البرز

-15

19

109/2

تهران

665

6

23/0

خراسان رتوی

192

14

66/2

زنجان

628

8

37/4

سمنان

416

11

23/1

فارس

177

15

60/0

قزویا

1254

4

42/1


 1در بررسی شاخص داده به ستانده در فعالیت مورد نظر ،هرهه نسبت ایا شاخص کمتر باشد گویای بهرهوری با تر ین فعالیت میباشدک اگرهه تصلید ایا
شاخص در همه فعالیتها یاسان نبوده استک برای توتیح بیشتر درایا زمینه به منبع [ ]4مندرز در بخش منابع رجوع شودک
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ارزش افزوده ناخالص

استان

رتبه ارزش افزوده ناخالص

(میلیارد ریال)

شاخص درصد داده به ستانده

کردستان

64

17

82/2

کرمان

639

7

18/5

کرمانشاه

61

18

83/9

گلستان

3601

1

38/6

گیالن

2077

2

55/6

لرستان

79

16

69/4

مازندران

681

5

91/1

مرکزی

266

12

69/8

همدان

258

13

57/0

-27

20

111/0

یزد
سایر

استانها2

-126

-

7

-

در ایننا سننال ،ارزش افننزوده در بخننش مؤسسننات جوجهکشننی  2599میلی نارد ری نال بننوده اسننت کننه اسننتان
گننیالن بننا رقننم  1329میلیننارد ریننال ،رتبننه دو تولینند ارزش افننزوده کنند کشننور را تشنناید میدهنندک
«شنناخص درصنند داده بننه سننتاندهگ اسننتان گ نیالن در ای نا بخننش  75/6درصنند بننوده کننه در رتبننه ههننار
کمتنریا شناخص درصند داده بنه سنتانده در بنیا اسنتانها (بنه اسنت نای یمنار سنایر اسنتانها) بنوده اسنتک
اگرهه اینا شناخص در اسنتان ،از متوسن کشنور  8/6درصند پناییاتر بنوده امنا بنهاورکلی ،شناخص درصند
داده به ستانده در تمامی اسنتانها بنا بنوده کنه نشنان میدهند بهنرهوری در اینا بخنش بسنیار پناییا بنوده
استک
جدول  :2ارزش افزوده ناخالص بخش مؤسسات جوجهکشی کشور و استانها به قیمت جاری 1398
ارزش افزوده ناخالص

رتبه ارزش افزوده ناخالص

شاخص درصد داده به ستانده

استان
کد کشور

2599

یذربایجان شرقی

126

4

84/2
71/3

یذربایجان غربی

39

6

93/0

(میلیارد ریال)


 2ارزش افزوده سایر استانها ،از مجموع ارزش افزودهها مصاسبه شده است در نتیجه نمیتوان گفت تمامی استانهایی که در سایر قرار دارند ارزش افزوده منفی
داشتهاندک
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ارزش افزوده ناخالص

استان

8

رتبه ارزش افزوده ناخالص

شاخص درصد داده به ستانده

اردبید

-60

8

113/2

البرز

214

3

69/7

تهران

-340

11

153/8

خراسان رتوی

51

5

83/8

فارس

-87

9

147/4

قزویا

-177

10

110/3

گلستان

37

7

95/2

گیالن

1329

2

75/6

1364

1

60/2

مازندران
سایر

استانها3

(میلیارد ریال)

96

-

-

مت سفانه ارزش افنزوده در برخنی از اسنتانها منفنی بنوده اسنت کنه نشنان میدهند ارزش مصنارف واسنطه از
ارزش سننتانده بسننیار بیشننتر میباشنندک بیتردی ند میتننوان بننا اتخنناذ تصننمیمهننای درسننت و برنامننهریزیهای
مناسننب ،موجننب کنناهش مصننارف واسننطه و افننزایش ارزش افننزوده گردینند و در نتیجننه ،بهننرهوری در
واحدهای تولیدی را افزایش داد4ک
ز بننه ذکننر اسننت ،مقننادیر ارزش افننزوده و نیننز شنناخص درصنند داده بننه سننتانده بننا اسننتفاده از ااالعننات
موجننود در نشننریه مننوردنظر ،توسنن نویسننندگان گننزارش مصاسننبه شننده اسننت و تقریبننی میباشنندک
همننیا ،سال یماری ارح منورد نظنر ،سنال  1398بنوده اسنت امنا ،زمنان اجنرای انرح ،تینر و منرداد سنال
 1399میباشدک

 -2مؤسسات پرورش مرغ مادر در کشور و استان
ابننب گننزارش مرکننز یمننار در سننه ماهننه نخسننت سننال  ،1399تعننداد  594مؤسسننه پننرورش مننرغ مننادر بننا
ظرفیننت بننیش از  25میلیننون قطعننه در کشننور وجننود داشننته اسننت کننه  12درصنند ینهننا غیرفعننال بودهاننندک

 3ارزش افزوده سایر استانها ،از مجموع ارزش افزودهها مصاسبه شده است در نتیجه نمیتوان گفت تمامی استانهایی که در سایر قرار دارند ارزش افزوده م بت
داشتهاندک
 4برای کسب ااالعات بیشتر در ایا زمینه به منبع [ ]3مندرز در بخش منابع رجوع شودک
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 91درصنند ایننا مؤسسننات بننه تولینند تخننمنطفننهدار از نننداد مننرغ مادرگوشننتی 5 ،درصنند بننه تولینند تخننم
نطفهدار از نداد مرغ مادر تخمگذار و  4درصد به تولید تخم نطفهدار از نداد مرغ مادر بومی میپردازندک
در ایا سال ،تعداد  60مؤسسه پرورش منرغ منادر بنه منظنور تولیند تخنم نطفنهدار منرغ گوشنتی بنا ظرفینت
بننیش از  3میلیننون قطعننه در اسننتان گننیالن فعالیننت داشننته اسننتک اسننتان گننیالن بننا سننهم  10/1درصنند از
کنند مؤسسننات کشننور پننن از اسننتان مازننندران (بننا سننهم  28/6درصنند) در رتبننه دو تعننداد مؤسسننات
پننرورش مننرغ مننادر قننرار گرفتننه اسننتک اسننتانهای یذربایجننان غربننی ،یذربایجننان شننرقی و گلسننتان بننا سننهم
دادهاننندک بننه

 8/6 ،8/6و  8/1درصنند بیشتننریا تعننداد مؤسسننات را بعنند از اسننتان گننیالن بننه خننود اختصننا

است نای یمنار سنایر اسنتانها ،5اسنتانهنای ینزد ،سنمنان ،لرسنتان و کرمنان نینز کمتنریا تعنداد مؤسسنات
در کشور را داشتهاندک
170

9

4

4

5

5

6

9

10

11

12

12

13

15

16

17

26

40

48

51

51

60
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 -2-1وضعیت گلههای مرغ مادر در کشور و استان

در ابتنندای سننال  ،1398بننیش از  10میلیننون قطعننه مننرغ و خننروس بننه منظننور تولینند تخننم نطفننهدار ،در
سالاهای پرورش مرغ مادر کشنور موجنود بنوده اسنتک در انی اینا سنال حندود  11میلینون قطعنه جوجنه
یکروزه بنه ارزش  2595میلینارد رینال بنه منظنور پنرورش در سنالاها ،منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنتک از
 5یمار سایر استانها شامد استانهای ایال  ،بوشهر ،ههارمصال و بختیاری ،خراسان شمالی ،خراسان جنوبی ،خوزستان ،سیستان و بلوهستان ،قم ،کهگیلویه و
بویراحمد و هرمزگان به دلید کم بودن تعداد مؤسسات و به منظور حفظ مصرمانگی تجمیع شده استک
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10

تعننداد کنند گلننههای موجننود در ایننا سننال  6/3درصنند تلفننات 27/7 ،درصنند حننذفی و در نهایننت  66درصنند
معننادل  14میلیننون قطعننه در پایننان سننال  1398در سننالاهای مؤسسننات مننرغ مادرکشننور پننرورش یافتننه
استک
همننننیا ،در ابتنندای ایننا سننال  1/2میلیننون قطعننه گلننههای مننرغ و خننروس در سننالاهای پننرورش مننرغ
مننادر اسننتان موجننود بننوده اسننتک در اننی ایننا سننال 1/5 ،میلیننون قطعننه بننه ارزش  368میلیننارد ریننال
جوجننهریزی در سننالاهای پننرورش اسننتان صننورت گرفتننه اسننتک حنندود  9/4درصنند تلفننات و  30/4درصنند
معننادل  835هننزار قطعننه مننرغ و خروسحننذفی نیننز بننه کشننتارگاه فرسننتاده شننده اسننتک در پایننان ایننا سننال
 1/7میلیون قطعه در سالاهای مؤسسات مرغ مادر استان پرورش یافته استک
 -2-2تولیدات مؤسسات پرورش مرغ مادر کشور و استان

در سننال  ،1398مؤسسننات پننرورش مننرغ مادرکشننور تعننداد  1802میلیننون عنندد تخننم نطفننهدار بننه ارزش
 30097میلیننارد ریننال تولینند کردهاننندک بیشتننریا تولینندات تخننم نطفننهدار متعلننب بننه نننداد مرغگوشننتی بننا
سننهم  93/7درصنند از کنند تولینندات تخننم نطفننهدار میباشنندک میننزان تولینندات تخننم نطفننهدار در ایننا سننال
نسننبت بننه سننال  12/6 ،1395درصنند رشنند داشننته اسننتک همننننیا ،مؤسسننات مننذکور در ایننا سننال ،تعننداد
 14945تننا تخننم مننرغ خننوراکی بننه ارزش  1020میلیننارد ریننال 1694 ،تننا تننایعات 6بننه ارزش  68میلیننارد
ریننال و  18335تننا مننرغ و خننروس حننذفی ب نه ارزش  1134میلیننارد ریننال نیننز تولینند کردهاننندک ارزش کنند
تولیدات مؤسسات پرورش مرغ مادر در سال  ،1398بالغ بر  32320میلیارد ریال بوده استک
در سننال ینناد شننده ،در مؤسسننات اسننتان  254میلیننون عنندد تخننم نطفننهدار مننرغ گوشننتی بننه ارزش بننیش از
 4405میلیننارد ریننال تولینند شننده اسننتک اسننتان گننیالن بیشتننریا سننهم از تولینندات تخننم نطفننهدار
مرغگوشتی کشنور را بعند از اسنتان مازنندران بنه خنود اختصنا

داده اسنتک مینزان تولیندات تخنم نطفنهدار

گوشتی در استان نسبت به یخریا ااالعات در سال  12 ،1395درصد کاهش داشته استک

 6تایعات شامد تخممرغهای لنبه ،شاسته ،ک یف ،غیرابیعی و بد فر میباشدک
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نمودار  :2مقدار تولیدات تخم نطفهدار گوشتی کشور بر حسب استان 1398

همننننیا در سننال  565 ،1398تننا تخممننرغ خننوراکی 50 ،تننا تننایعات و  2756تننا مننرغ و خننروس
حذفی بنه ارزش  245میلینارد رینال در اسنتان تولیند شنده اسنتک ارزش کند تولیندات مؤسسنات منرغ منادر
استان در ایا سال ،بالغ بر  4650میلیارد ریال بوده استک
جدول  :3تعداد و ارزش انواع تخم نطفهدار در مؤسسات کشور و استان 1398
تعداد انواع تخم نطفهدار (میلیون عدد)
کل

ارزش انواع تخم نطفهدار (میلیارد ریال)
کل

نژاد گوشتی

نژاد تخمگذار

نژاد بومی

کشور

1802

1688

91

22

30097

گیالن

254

254

0

0

4405

نژاد گوشتی

نژاد تخمگذار

نژاد بومی

27783

2097

217

4405

0

0

جدول  :4مقدار و ارزش انواع تولیدات در مؤسسات کشور و استان 1398
مقدار انواع تولیدات (تن)
تخممرغ
خوراکی

ضایعات

مرغ و خروس
حذفی

ارزش انواع تولیدات (میلیارد ریال)
تخممرغ

کل

ضایعات

خوراکی

مرغ و خروس
حذفی

کشور

14945

1694

18335

2223

1020

68

1134

گیالن

565

50

2756

245

38

2

205
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 -2-2-1سایر دریافتیهای مؤسسات پرورش مرغ مادر در کشور و استان

در سننال  ،1398مؤسسننات پننرورش مننرغ مننادر کشننور از فننروش کننود حیننوانی ،اجنناره دریننافتی بابننت
ماشننیای ت و تجهیننزات و سننایر ،مبننالزی بننه ارزش  2645میلیننارد ریننال دریافننت کردهاننندک دریننافتی اسننتان
نیز از موارد مذکور بالغ بر  28میلیارد ریال بوده استک
جدول  :5ارزش سایر انواع دریافتی در مؤسسات کشور و استان 1398

مبلغ کل

فروش کود

(میلیارد ریال)

اجاره دریافتی بابت

مابهالتفاوت ارزش خرید و فروش

سایر تولیدات و

ماشینآالت و تجهیزات

کاالهای بدون تغییر شکل

دریافتیها

کشور

2645

352

0/75

0/05

2292

گیالن

28

28

0

0

0

 -2-3ارزش نهادههای تولید

در سننال  ،1398مقنندار  556هننزار تننا خننوراک مننرغ در مؤسسننات پننرورش مننرغ مننادر کشننور مصننرف شننده
استک ارزش کد خوراک مصرف شنده انی اینا سنال ،بنالغ بنر  15451میلینارد رینال بنوده اسنت کنه از اینا
مبلغ  960میلیارد ریال مربوط بنه سنایر اننواع خنوراک منرغ مصنرفی اسنتک در اینا سنال ،بنیش از  73هنزار
تننا خننوراک مننرغ بننه ارزش  1785میلیننارد ریننال در مؤسسننات اسننتان بننه مصننرف رسننیده اسننت کننه از ایننا
مبلغ  3میلیارد ریال مربوط به سایر انواع خوراک مرغ مصرفی استک
جدول  :6مقدار و ارزش خوراک مصرف شده در مؤسسات کشور و استان 1398
ارزش خوراک مرغ مصرفشده (میلیارد ریال)

مقدار (تن)

سایر خوراک

خوراک مرغ

کشور

556352

14491

960

گیالن

73935

1782

3
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تعننداد کارکنننان شنناغد در مؤسسننات مننذکور در کشننور در سننال  ،1398بننیش از  12هننزار نفننر بننوده اسننت
که  95/7درصد ینهنا شناغالن بنامزد و حقنوق بودهانندک مینزان منزد و حقنوق و سنایر پرداختیهنای شناغالن
ایننا بخننش در اننی ایننا سننال بننالغ بننر  3509میلیننارد ریننال بننوده اسننتک در اسننتان گننیالن بننیش از  2هننزار
کننارکا در ایننا بخننش مشننزول فعالیننت بودهاننندک میننزان مننزد و حقننوق و سننایر پرداختیهننای شنناغالن ایننا
بخش در استان ای ایا سال ،بالغ بر  562میلیارد ریال بوده استک
جدول  :7تعداد شاغالن ،مزد و حقوق و سایر پرداختیها در کشور و استان 1398

تعداد کل شاغالن

شاغالن بامزد و حقوق
مرد

شاغالن بدون مزد و حقوق

زن

زن

مرد

مزد و حقوق و سایر
پرداختیها
(میلیارد ریال)

کشور

12443

11420

894

523

11

3509

گیالن

2175

2089

33

51

2

562

بر اسناس ااالعنات ،ارزش بهنای مصنرف شنده توسن مؤسسنات در کند کشنور بنالغ بنر  389میلینارد رینال
بوده که از اینا مبلنغ حندود  38میلینارد رینال در اسنتان گنیالن بنه مصنرف رسنیده اسنتک همنننیا ،سنایر
پرداختیهننا اعننم از تعمیننرات جزاننی ،اجنناره سنناختمان ،خنندمات پزشننای و سننایر در کشننور و اسننتان بننه
ترتیب برابنر بنا  3396و  410میلینارد رینال بنوده اسنتک از اننواع سنرمایهگذاری در اینا زمیننه میتنوان بنه
خریننند ماشنننیای ت ،تجهینننزات و لنننواز بنننادوا اداری ،وسننناید نقلینننه ،سننناختمان (بجنننز ارزش زمنننیا)،
نر افزارهننای کننامپیوتری و سننایر اشنناره کننردک ارزش سننرمایهگذاری مؤسسننات در کنند کشننور برابننر بننا 681
میلیارد ریال بریورد شده که ایا مبلغ در گیالن بالغ بر  74میلیارد ریال بوده استک
(میلیارد ریال)

جدول  :8انواع پرداختیها و سرمایهگذاری در کشور و استان 1398
بهای مصرف شده
سایر پرداختیها
برق

سوخت

سرمایهگذاری

آب

کشور

254

109

26

3396

681

گیالن

22

14

2

410

74
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 -3مؤسسات جوجهکشی در کشور و استان
در سننه ماهننه نخسننت سننال  ،1399تعننداد  134مؤسسننه جوجهکشننی بننا ظرفیننت  116میلیننون سننتر و 44
میلینون هننر در کشننور وجنود داشننته اسنت کننه  10درصند ینهنا غیرفعننال بودهانندک تعننداد مؤسسنات فعننال
نسبت بنه یخنریا ااالعنات در سنال  1395تزیینری نداشنته اسنت امنا تعنداد مؤسسنات غیرفعنال  18منورد
کنناهش یافتننه کننه نشننان میدهنند ایننا مؤسسننات بننرای همیشننه از ایننا صنننعت خننارز شنندهاندک مؤسسننات
جوجهکشی از نظر فعالیت بنه تولیند جوجنه ینکروزه منرغ گوشنتی ،منرغ تخمگنذار ،منرغ مادرگوشنتی ،منرغ
مادرتخمگننذار ،مننرغ بننومی و سننایر ماکیننان میپردازننند کننه عمننده فعالیننت ایننا مؤسسننات ،تولینند جوجننه
یکروزه مرغگوشتی میباشدک
استان گیالن بنا  22مؤسسنه فعنال و  1مؤسسنه غیرفعنال و بنا ظرفینت  44میلینون سنتر و  9میلینون هننر،
بیشتریا تعنداد مؤسسنات جوجهکشنی کشنور را پنن از اسنتان مازنندران (بنا سنهم  30/6درصند) بنه خنود
اختصا

داده و بنا سنهم  17/2درصند از کند کشنور در رتبنه دو قنرار گرفتنه اسنتک اسنتانهای یذربایجنان

شننرقی ،خراسننان رتننوی و قننزویا بننه ترتیننب ب نا  6/7 ،6/7و  5/9درصنند بننا تریا سننهم را در کشننور بعنند از
اسننتانهای مازننندران و گننیالن داشننتهاندک مؤسسننات جوجهکشننی اسننتان از نظننر فعالیننت ،بننه تولینند جوجننه
یکروزه مرغ گوشتی (با سهم  91/3درصد) و سایر ماکیان (با سهم  8/7درصد) میپردازندک
41
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 -3-1تعداد تخم نطفهدار مصرف شده در کشور و استان

در سننال  ،1398تعننداد تخمهننای نطفننهدار مصننرف شننده در کشننور ،حنندود  1665میلیننون عنندد بننه ارزش
 14662میلیننارد ریننال بننوده اسننتک کننه  49/4درصنند تخمهننای نطفننهدار مصننرف شننده در کشننور بننه ارزش
 13373میلیننارد ریننال ،بننه صننورت مسننتقیم توس ن خننود مؤسسننات جوجهکشننی تهیننه شننده و بننه جوجننه
یکروزه تبدید شدهاندک
در ایننا سننال ،در مؤسسننات جوجهکشننی اسننتان نیننز  441میلیننون عنندد تخننم نطفننهدار بننه ارزش 4393
میلیننارد ریننال بننه مصننرف رسننیده اسننتک کننه بننا سننهم  26/5درصنند از کنند تخمهننای نطفننهدار مصرفشننده
کشننور ،در مقایسننه بننا سننال  1395در حنندود  3/3درصنند کنناهش داشننته اسننتک  56درصنند از تخمهننای
مصننرف شننده در اسننتان معننادل  247میلیننون عنندد بننه ارزش  4029میلیننارد ریننال بننه صننورت مسننتقیم،
توس ن مؤسسننات جوجهکشننی تهیننه گردیننده و جوجننه یننکروزه تولینند شننده نیننز بننه صننورت مسننتقیم بننه
فروش رسیده و ینا بنرای پنرورش در منزارع خنودی منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنتک همنننیا 44 ،درصند
از تخمهای نطفنهدار متعلنب بنه دیگنران بنوده و در قبنال دریافنت کنارمزد (بنه ارزش  364میلینارد رینال) بنه
منظور تولید جوجه ینکروزه منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنتک اینا در حنالی اسنت کنه ،بیشتنریا سنهم از
تولینندات جوجننه یننکروزه در اسننتان مازننندران (معننادل  73درصنند) بننه حسنناا دیگننران و در قبننال دریافننت
کارمزد صورت گرفته استک
 -3-2تعداد جوجه یکروزه تولید شده در کشور و استان

نتایج بدسنت یمنده نشنان میدهند در سنال  ،1398تعنداد کند جوجنههای ینکروزه تولیدشنده در کشنور در
حنندود  1357میلیننون قطعننه بننه ارزش بننالغ بننر  15110میلیننارد ریننال بننریورد شننده اسننت کننه بننا توجننه بننه
تعداد تخمهای نطفهدار مصرفشده در حدود  18/5درصد تلفات اولیه 7داشته استک
در ایننا سننال ،در مؤسسننات اسننتان گننیالن تعننداد  363میلیننون قطعننه جوجننه یننکروزه بننه ارزش 5083
میلیارد ریال تولید شده اسنت کنه در مقایسنه بنا تعنداد تخمهنای نطفنهدار بنه مصنرف رسنیده در اسنتان ،در
حنندود 17/6درصنند تلفننات داشننته اسننتک از ایننا تعننداد بننیش از  200میلیننون قطعننه جوجننه یننکروزه
 7منظور از تلفات اولیه همان غیربارور بودن تخممرغها استک
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مرغگوشتی بنه ارزش بنالغ بنر  5041میلینارد رینال و ینک میلینون قطعنه جوجنه ینکروزه سنایر ماکینان بنه
ارزش  42میلیارد ریال بنه حسناا مؤسسنات جوجهکشنی اسنتان تولیند شنده اسنتک اسنتان گنیالن بنا سنهم
 26/8درصد رتبنه دو تولیند جوجنه ینکروزه منرغ گوشنتی و بنا سنهم  91/9درصند رتبنه اول تولیند جوجنه
یکروزه سایر ماکیان در کشور را به خود اختصا

داده استک
455
405
305
255
205
155

واحد :میلیون عدد

355

105
55
5

نمودار  :4تعداد جوجههای یکروزه گوشتی تولید شده در کشور بر حسب استان 1398

 -3-3نهادههای تولید

در سننال  ،1398بننیش از  3هننزار نفننر شنناغد در مؤسسننات جوجهکشننی کشننور مشننزول فعالیننت بودهاننندک
میننزان دریافتیهننای شنناغالن مشننمول مننزد و حقننوق در ایننا بخننش ،در اننی ایننا سننال بننالغ بننر 9693
میلیننارد ریننال بننوده اسننتک در اسننتان گننیالن تعننداد  765نفننر شنناغد بننا مننزد و حقننوق مشننزول فعالیننت
بودهاننند کننه میننزان دریننافتی شنناغالن در ایننا بخننش در اننی ایننا سننال ،بننالغ بننر  233میلیننارد ریننال بننوده
استک
جدول  :9تعداد شاغالن ،مزد و حقوق و سایر پرداختیها در کشور و استان 1398
شاغالن با مزد و حقوق

تعداد کل شاغالن

مرد

شاغالن بدون مزد و حقوق

زن

زن

مرد

مزد و حقوق و سایر
پرداختیها
(میلیارد ریال)

کشور

3070

2755

224

90

6

9693

گیالن

796

676

89

25

6

233
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بننر اسنناس ااالعننات ،ارزش بهننای مصننرف شننده توسن مؤسسننات در کنند کشننور بننالغ بننر  97میلیننارد ریننال
بوده که از اینا مبلنغ حندود  22میلینارد رینال در اسنتان گنیالن بنه مصنرف رسنیده اسنتک همنننیا ،سنایر
پرداختیهننا اعننم از تعمیننرات جزاننی ،اجنناره سنناختمان ،خنندمات پزشننای و سننایر در کشننور و اسننتان بننه
ترتیننب برابننر بننا  334و  66میلیننارد ریننال بننوده اسننتک از انننواع سننرمایهگذاری در ایننا زمینننه میتننوان بننه
خریننند ماشنننیای ت ،تجهینننزات و لنننواز بنننادوا اداری ،وسننناید نقلینننه ،سننناختمان (بجنننز ارزش زمنننیا)،
نر افزارهننای کننامپیوتری و سننایر اشنناره کننردک ارزش سننرمایهگذاری مؤسسننات در کنند کشننور برابننر بننا 150
میلیارد ریال بریورد شده که ایا مبلغ در گیالن بالغ بر  43میلیارد ریال بوده استک
(میلیارد ریال)

جدول  :8انواع پرداختیها و سرمایهگذاری در کشور و استان 1398
بهای مصرف شده
سوخت

کل

سایر
آب

برق

پرداختیها

سرمایهگذاری

کشور

97

43

47

6

334

150

گیالن

22

9

11

2

66

43
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 -4نتیجهگیری
• در سه ماهنه نخسنت سنال  ،1399تعنداد  594مؤسسنه پنرورش منرغ منادر بنا ظرفینت بنیش از 25
میلیون قطعه در کشنور وجنود داشنته اسنت ک اسنتان گنیالن بنا سنهم  10/1درصند از کند مؤسسنات
کشور در رتبه دو تعداد مؤسسات پرورش مرغ مادر قرار گرفته استک
• در سننال  ،1398ارزش کنند تولینندات مؤسسننات پننرورش مننرغ مننادر در کشننور ،بننالغ بننر 32320
میلیارد ریال بنریورد شنده اسنتک مقندار اینا ارزش در اسنتان گنیالن ،بنالغ بنر  4650میلینارد رینال
بوده استک
• در سننال  ،1398تعننداد کنند شنناغالن در مؤسسننات پننرورش مننرغ مننادر کشننور بنیش از  12هننزار نفننر
بننوده اسننتک از ایننا تعننداد ،بنیش از  2هننزار نفننر در اسننتان گننیالن مشننزول فعالینت بودهاننندک مینزان
پرداختیهننای شنناغالن مشننمول مننزد و حقننوق در اینا بخننش بننالغ بننر  3509میلینارد رینال بننریورد
شده استک
• بررسننیها نشننان میدهنند در سننال  ،1398ارزش افننزوده در بخننش پننرورش مننرغ مننادر کشننور
 13135میلینارد رینال بننوده اسننت کننه اسننتان گنیالن بننا رقمنی معننادل  2077میلینارد رینال ،رتبننه
دو تولینند ارزش افننزوده کنند کشننور را تشنناید میدهنندک همننننیا« ،شنناخص درصنند داده بننه
ستاندهگ استان گیالن در ایا بخش  55/6درصد بوده استک
• در سننه ماهننه نخسننت سننال  ،1399تعننداد  134مؤسسننه جوجهکشنی بننا ظرفینت  116میلینون سننتر
و  44میلیننون هنننر در کشننور وجننود داشننته اسننتک اسننتان گننیالن بننا سننهم  17/2درصنند از کنند
کشور در رتبه دو تعداد مؤسسات جوجهکشی قرار گرفته استک
• در سننال  ،1398تعننداد کنند جوجننههای ی نکروزه تولی ند شننده در کشننور در حنندود  1357میلی نون
قطعننه بننه ارزش بننالغ بننر  15110میلیننارد ریننال بننوده اسننتک از ایننا تعننداد 363 ،میلیننون قطعننه
جوجه یکروزه به ارزش  5083میلیارد ریال در استان گیالن تولید شده استک
• در سننال  ،1398اسننتان گننیالن بننا سننهم  26/8درصنند رتبننه دو تولینند جوجننه یننکروزه مننرغ
گوشتی و با سهم  91/9درصند رتبنه اول تولیند جوجنه ینکروزه سنایر ماکینان در کشنور را بنه خنود
اختصا داده استک
• در سننال  ،1398بننیش از  3هننزار نفننر در مؤسسننات جوجهکشننی کشننور مشننزول فعالیننت بودهاننندک
تعداد شناغالن در اسنتان گنیالن  765نفنر بنوده اسنتک مینزان دریافتیهنای شناغالن مشنمول منزد
و حقننوق در ای نا بخننش ،بننالغ بننر  9693میلی نارد ری نال بننوده اسننت کننه در اسننتان گننیالن ،بننالغ بننر
 233میلیارد ریال بریورد شده استک
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• در سننال  ،1398ارزش افننزوده در بخننش مؤسسننات جوجهکشننی  2599میلیننارد ریننال بننوده اسننت
کننه اسننتان گ نیالن بننا رقم نی معننادل  1329میلی نارد ری نال ،رتبننه دو ارزش افننزوده کنند کشننور را
تشنناید میدهنندک «شنناخص درصنند داده بننه سننتاندهگ اسننتان گننیالن در ایننا بخننش  75/6درصنند
بوده است ک
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 -5منابع
 -1نتایج یمارگیری از مؤسسات پرورش مرغ مادر کشور سال  /1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،مرکز یمار ایرانک
 -2نتایج یمارگیری از مؤسسات جوجهکشی کشور سال  /1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،مرکز یمار ایرانک
 -3مصلصی ،حک ()1399ک مجموعه نشریات تجارا دنیا در بخش کشاورزی و منابع ابیعی؛ مقایسه وتعیت تولید مرغ در ایران با سایر کشورها
(شماره )19ک نشر یموزش کشاورزیک
 -4میرعبدالعظیمی ،حک ()1399ک بررسی حساا تولید کشور و استان گیالن در سالهای  1390-97بر اساس نتایج مرکز یمار ایران ،سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان گیالنک
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 -6تعاریف و مفاهیم
• جوجه یکروزه گوشتی :بنه جوجنههایی کنه از قنرار گنرفتا تخنم نطفنهدار منرغ منادر گوشنتی در
ماشیاهای مخصو

جوجهکشی و ای زمان معیا حاصد میشود ،گفته میشودک

• مرغ گوشتی :مرغنی اسنت کنه از پنرورش جوجنه ینکروزه گوشنتی ،در ینک بنازه زمنانی مشنخص
به منظور تولید گوشت حاصد میشودک
• مرررغ حررذفی :مننرغ و خروسهننایی کننه ا نی دوره پننرورش بننه د ی ند مختلننف (نقصننان ،بیمنناری،
تننعف وککک) از رده خننارز شننده و بننه کشننتارگاه حمنند میشننوندک ز بننه توت نیح اسننت کننه گوشننت
ینها قابد استفاده استک
• تلفات :مرگ و مینر ینا معندو کنردن مرغهنا و خروسهنای غیرقابند اسنتفاده بنه دلیند بیمناری وککک
ای دوره بهرهبرداری را تلفات مینامندک
• مرررغ الی رن :بننه مجموعننه مرغهننایی ااننالق میگننردد کننه دارای سنناختمان تنتیانی مشننابه از نظننر
یک یا هند صفت باشندک کنه اینا صنفات ممتناز انی سنالیان متمنادی بنا سنرمایهگذاریهای کنالن
و روشهای علمی پینیده بهدست مییید.
• مرغ و خروس اجداد :از گلههای یا تهیه میشوندک
• مرغ مادر :از تخم مرغهای گله اجداد (گوشتی یا تخمگذار ) تهیه میشود.
• مرررغ بررومی :از دو دسننته ندادهننای خننالص؛ ری و مرننندی و ندادهننای خننارجی کننه سننالیان قبنند
وارد شده و بومی شدهاند ،تشاید شده استک
• ارزشافررزوده ناخررالص :ارزشافننزوده ناخننالص عبننارت اسننت از ارزش سننتانده منهننای ارزش
مصرف واسطه.
• شاخص درصرد داده بره سرتانده (𝑶 :)𝑰/اینا شناخص عنددی بنیا  0تنا  100بنوده و از رابطنه
زیر مصاسبه میشود:
× 100

مصرف واسطه )داده(
ستانده

= 𝑂𝐼
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