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 -1پیشگفتار
رشد فزاینده جمعیت ،شهرنشینی ،سطح درآمد و همچنین تغییر الگوهای تغذیهای در کشورهای نوظهور و در
حال توسعه موجب تقاضای روزافزون مواد غذایی شده است .مصرف ساالنه گوشت به خصوص گوشت سفید حاصل
از پرورش طیور ،به دلیل قابلیت هضم باال ،درصد پایین کلسترول نسبت به گوشت قرمز و همچنین مقرون به
صرفه بودن آن روز به روز اهمیت بیشتری مییابد .طبق گزارشات سازمان خواروبار جهانی( 1فائو) تولید گوشت
طیور در دهههای اخیر در سرتاسر جهان به طور چشمگیری افزایش یافته است .پرورش طیور یکی از مهمترین
بخشهای صنعت دامپروری در جهان بوده که خود یک صنعت بسیار پیچیده محسوب میشود و از سطوح مختلف
تولید از جمله کارخانههای تولید خوراک دام ،مؤسسات جوجهکشی ،مزارع پرورش مرغ و همچنین کارخانههای
فرآوری و بستهبندی تشکیل شده است .در میان گونههای مختلف طیور از جمله مرغ ،بوقلمون ،اردک ،غاز و غیره
در سال  ،2019پرورش مرغ بیش از  %90تولیدات گوشت سفید را در جهان به خود اختصاص داده است [ .]2در
همین سال ،بیشترین تولیدات جهانی گوشت مرغ متعلق به سه کشور دنیا؛ آمریکا ،چین و برزیل بوده است .ایران
نیز جزو  10کشور اول پیشرو در تولید گوشت مرغ محسوب میشود [ .]3از این رو ،گوشت مرغ سهم قابل توجهی
را در سبد مصرفی خانوار در کشور به خود اختصاص میدهد.

Food and Agriculture Organization of the United Nations
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پرورش طیور در ایران تا سال  1333کامالً سنتی و در جهت تولید تخممرغ صورت میپذیرفت و گوشت طیور
نقش قابل توجهی در سبد غذایی خانوار نداشت .پس از این تاریخ سازمان دامپروری کشور با وارد کردن جوجههای
یکروزه و تخممرغهای نطفهدار از نژادهای اصالح شده خارجی ،پرورش مرغ به شکل صنعتی را در ایران آغاز
نمود .در سالهای اخیر ،صنعت طیور در کشور گسترش چشمگیری داشته است .بهطوریکه در سال  ،1398وزن
مرغ زنده پرورش یافته در کشور حدود  3/2میلیون تن بوده ،که میزان تولیدات در این سال نسبت به سال ،1393
 56درصد و نسبت به سال  26 ،1396درصد رشد داشته است.
الزم به ذکر است ،سال آماری طرح مورد نظر ،سال  1398بوده است اما ،زمان اجرای طرح ،تیر و مرداد سال
 1399میباشد.

 -2وضعیت مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در کشور و استان
بر اساس گزارش مرکز آمار در سه ماهه نخست سال  ،1399تعداد  20/5هزار واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت
بیش از  417میلیون قطعه در کشور وجود داشته است که  20درصد از این واحدها غیرفعال میباشند .همچنین،
بیش از  27هزار بهرهبردار (هر واحد حداقل یک بهرهبردار) و  43هزار شاغل با مزد و حقوق در کل کشور مشغول
فعالیت می باشند.
استان گیالن با  841واحد فعال مرغ گوشتی و با ظرفیت بیش از  20میلیون قطعه و با سهم  4/1درصد در رتبه
هشتم تعداد مرغداریهای گوشتی کشور قرار گرفته است .در این استان بیش از یک هزار بهرهبردار و  3هزار شاغل
با مزد و حقوق مشغول فعالیت میباشند .استانهای مازندران ،اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب با  9/3 ،9/4و
 9/3درصد باالترین سهم در کشور و استانهای خراسان شمالی ،کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به
ترتیب با  0/6 ،0/5و  0/9درصد پایینترین سهم از تعداد واحدهای پرورش مرغ گوشتی در کشور را داشتهاند.
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نمودار  :1تعداد واحدهای مرغداری گوشتی در کشور برحسب استان 1399

 -3تولیدات مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در کشور و استان
بر اساس آمار در سال  ،1398در حدود  1461میلیون جوجهریزی در مزارع پرورش جوجه گوشتی کشور صورت
گرفته است .از این تعداد در حدود  1285میلیون قطعه مرغ زنده پرورش یافته است .وزن مرغهای زنده پرورش
یافته در این سال در حدود  3/2میلیون تن به ارزش  245544میلیارد ریال برآورد شده است.
همچنین ،در این سال بیش از  101میلیون قطعه جوجهیکروزه در سالنهای پرورش مرغ گوشتی استان مورد
استفاده قرار گرفته است .از این تعداد  4هزار قطعه تلفشده و در حدود یک هزار قطعه مرغحذفی به کشتارگاه
فرستاده شده است .در نهایت تعداد  89میلیون قطعه مرغ زنده با وزن بیش از  221هزار تن به ارزش 17299
میلیارد ریال پرورش یافته است .این رقم نسبت به آخرین اطالعات در سال  16/2 ،1396درصد رشد داشته است.
استان گیالن با سهم  7درصد ،رتبه ششم تولید گوشت مرغ در کشور را به خود اختصاص داده است .استانهای
مازندران ،گلستان ،اصفهان ،خراسان رضوی و فارس به ترتیب در رتبههای اول تا پنجم تولید گوشت مرغ در کشور
قرار گرفتهاند.
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نمودار  :2مرغ زنده پرورشیافته (بر حسب تن) در مرغداریهای کشور به تفکیک استان 1398

 -3-1سایر دریافتیها

در سال  ،1398مرغداریهای گوشتی کشور از فروش کود حیوانی ،اجاره دریافتی بابت ماشینآالت و تجهیزات و
سایر ،مبالغی به ارزش  6770میلیارد ریال دریافت کردهاند .دریافتی استان نیز از موارد مذکور بالغ بر  438میلیارد
ریال بوده است.
جدول  :1انواع دریافتیها در کشور و استان 1398

فروش کود

(میلیارد ریال)

اجاره دریافتی بابت

مابهالتفاوت ارزش خرید و فروش

سایر تولیدات و

ماشینآالت و تجهیزات

کاالهای بدون تغییر شکل

دریافتیها

کشور

6532

9

12

217

گیالن

437

0

2

0

-4ارزش نهادههای تولید
در سال  ،1398مقدار  6/3میلیون تن خوراک مرغ در واحدهای مرغداری کشور مصرف شده است .ارزش کل
خوراک مصرف شده طی این سال ،بالغ بر  180315میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ  9113میلیارد ریال
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مربوط به سایر انواع خوراک مرغ مصرفی است .در این سال 409 ،هزار تن خوراک مرغ با سهم  6/5درصد از کل
خوراک مرغ مصرفی کشور به ارزش  10801میلیارد ریال در مرغداریهای استان به مصرف رسیده است که از
این مبلغ  17میلیارد ریال مربوط به سایر انواع خوراک مرغ مصرفی است.
جدول  :2مقدار و ارزش خوراک مصرفشده در مرغداریهای کشور و استان 1398
ارزش خوراک مرغ مصرفشده (میلیارد ریال)

مقدار (تن)

سایر خوراک

دان مرغ

کشور

6264601

171202

9113

گیالن

409425

10784

17

تعداد کارکنان شاغل در واحدهای فعال کشور در این سال ،بیش از  70هزار نفر بوده است که  62درصد آنها
شاغالن با مزد و حقوق بودهاند .میزان مزد و حقوق و سایر پرداختیهای شاغالن این بخش در طی این سال بالغ
بر  12105میلیارد ریال بوده است .در استان گیالن بیش از  4هزار کارکن در این بخش مشغول فعالیت بودهاند
که از این تعداد بیش از هزار نفر شاغل بدون مزد و حقوق بوده است .میزان مزد و حقوق و سایر پرداختیهای
شاغالن این بخش در طی این سال ،بالغ بر  783میلیارد ریال بوده است.
جدول  :3تعداد شاغالن ،مزد و حقوق و سایر پرداختیها در کشور و استان 1398

تعداد کل شاغالن

شاغالن با مزد و حقوق
مرد

شاغالن بدون مزد و حقوق

زن

زن

مرد

مزد و حقوق و سایر
پرداختیها
(میلیارد ریال)

کشور

70910

43377

462

25904

1167

12105

گیالن

4226

2956

46

1075

149

783

بر اساس اطالعات ،ارزش بهای مصرفشده توسط واحدهای پرورشی در کل کشور بالغ بر  5883میلیارد ریال بوده
که از این مبلغ حدود  200میلیارد ریال در استان گیالن به مصرف رسیده است .همچنین ،سایر پرداختیها اعم
از تعمیرات جزئی ،اجاره ساختمان ،خدمات پزشکی و سایر در کشور و استان به ترتیب برابر با  16083و 610
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میلیارد ریال بوده است .از انواع سرمایهگذاری در این زمینه میتوان به خرید ماشینآالت ،تجهیزات و لوازم بادوام
اداری ،وسایل نقلیه ،ساختمان (بجز ارزش زمین) ،نرمافزارهای کامپیوتری و سایر اشاره کرد .ارزش سرمایهگذاری
واحدهای پرورشی در کل کشور برابر با  9239میلیارد ریال برآورد شده که این مبلغ در گیالن بالغ بر  371میلیارد
ریال بوده است.
(میلیارد ریال)

جدول  :4انواع پرداختیها و سرمایهگذاری در کشور و استان 1398
بهای مصرف شده
سایر پرداختیها
برق

سوخت (گاز ،بنزین و نفت)

سرمایهگذاری

آب

کشور

4001

1249

633

16083

9239

گیالن

126

68

6

610

371

 -5نتیجهگیری
• در سه ماهه نخست سال  ،1399تعداد  20/5هزار واحد مرغداری در کشور فعالیت داشتهاند که استان
گیالن با سهمی معادل  4/1درصد در رتبه هشتم تعداد مرغداریهای گوشتی کشور قرار گرفته است.
• در سال  ،1398وزن مرغهای زنده پرورش یافته در کشور حدود  3/2میلیون تن به ارزش 245544
میلیارد ریال برآورد شده است .از این تعداد 221 ،هزارتن به ارزش  17299میلیارد ریال سهم استان
گیالن بوده است.
• در سال  ،1398استان گیالن با سهم  7درصد ،رتبه ششم تولید گوشت مرغ در کشور را به خود اختصاص
داده است.
• در سال  ،1398بیش از  70هزار نفر در مؤسسات جوجهکشی کشور مشغول فعالیت بودهاند .تعداد شاغالن
در استان گیالن بیش از  4هزار نفر بوده است .میزان دریافتیهای شاغالن مشمول مزد و حقوق در این
بخش ،بالغ بر  12105میلیارد ریال بوده است که در استان گیالن ،بالغ بر  783میلیارد ریال برآورد شده
است.
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 منابع-6
 سازمان برنامه و، ریاست جمهوری/1399  نتایج آمارگیری از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی سال.1
. مرکز آمار ایران،بودجه کشور
2.

- Food and Agriculture Organization (2019). Gateway to poultry production and products.
https://www.fao.org/poultry-production-products/production/poultry-species/en.

3.

Berkhout
N.
(2020).
Popularity
of
poultry
continues
globally.
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2020/7/Popularity-of-poultry-continues-globally615517E/.

4.

https://www.statista.com.
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 -7تعاریف و مفاهیم
• جوجهیکروزه گوشتی :به جوجههایی که از قرار گرفتن تخم نطفهدار مرغ مادر گوشتی در ماشینهای
مخصوص جوجهکشی و طی زمان معین حاصل میشود ،گفته میشود.
• مرغ گوشتی :مرغی است که از پرورش جوجهیکروزه گوشتی ،در یک بازه زمانی مشخص به منظور
تولید گوشت حاصل میشود.
• ارزشافزوده ناخالص :ارزشافزوده ناخالص عبارت است از ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه.
• مرغ حذفی :مرغ و خروسهایی که طی دوره پرورش به دالیل مختلف (نقصان ،بیماری ،ضعف و )...از
رده خارج شده و به کشتارگاه حمل میشوند .الزم به توضیح است که گوشت آنها قابل استفاده است.
• تلفات :مرگ و میر یا معدوم کردن مرغها و خروسهای غیرقابل استفاده به دلیل بیماری و ...طی دوره
بهرهبرداری را تلفات مینامند.
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