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دهای داخلذی و خودکفایی و تامین امنیت غذایی کشور یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی و افزایش انعطاف پذذیری در مقابذل تهدیذ•

ع یکی از حیاتی ترین اجزای امنیت غذایی ایران، گوشت مرغ و تخذم مذرغ اسذت چذرا کذه ایذن دو من ذ. خارجی محسوب می شود

16در مقابذل )کیلذوگرم 30از تامین پروتئین مردم ایران را تشکیل می دهنذد، و سذرانه مصذرف آن هذا بذه ترتیذ  % 47غذایی 

افذزون بذر ایذن . اسذت( عدد سرانه مصرف تخذم مذرغ دنیذا160در مقابل )عدد 192و ( دنیاکیلوگرم سرانه مصرف گوشت مرغ 

کیلوگرم سرانه مصرف گوشت قرمذز 12)برابر گوشت قرمز مصرف می شود 2.5گوشت مرغ در ایران به دالیل مختلف بیش از 

(.ایران

ل افزایش شمسی که اولین فعالیت های منسجم صنعتی در حوزه طیور ایران آغاز شد سیاست گذاری ها همواره به دن ا40از دهه •

هزار 900مرغ و میلیون تن گوشت 2.5امروز ایران با تولید . خودکفایی در سطوح مختلف تولید گوشت مرغ و تخم مرغ بوده اند

یی زنجیره هذای یکاارچذه متعذدد در زمینذه تولیذد ایذن دو مذاده غذذا. محسوب می شوددر زمره ده کشور برتر دنیا تن تخم مرغ 

درصدی در سال های اخیر در کنار ظرفیت های ایجاد شده در این حوزه پاسخگوی نیاز سال هذای آتذی 6فعالیت می کنند و رشد 

.درصدی بالاستفاده در این صنعت را نیز فعال نمود30با ایجاد کانال های صادراتی مطمئن می توان ظرفیت . کشور خواهد بود

شذور را در اما علی رغم پیشرفت های چشمگیر، صنعت طیور ایران با ضعف هایی بزرگ مواجه است که می تواند امنیت غذذایی ک•

هدف گزارش حاضر بررسی مهم ترین حوزه هایی است که می بایست مذورد توجذه سذریع و دقیذا قذرار . معرض خطر قرار دهد

سذن از مرغ الیذن و اجذداد، خذورا  و واکزنجیره های تولید، تامین . گیرد تا تاب آوری، رقابت پذیری و پویایی آن تضمین گردد

ئول بتوان امید است با تکیه بر ظرفیت های دانشی متخصصین داخلی و سیاست های کارآمد نهادهای مس. جمله این حوزه ها است

.سطح خودکفایی صنعت طیور را افزایش داد

مقدمه



8 (ادامه)مقدمه 

احساسپیشازبیشدولت هاوجوامعشدنتاب آورتربهنیازآن ها،گستردهپیامدهایوانسانیوط یعیبالیایافزایشبا•
مخربپیامدهای.شودقلمدادحاضرعصردرملیچالش هایبزرگترینازیکیتاب آوریاستشدهموج امراین.می شود

ایناز.دبوخارجیشو  هایبامواجههدرملیاقتصادپایینتاب آورینشان دهندهایراناقتصادبراخیربین المللیتحریم های
اقتصادیدیکلصنایعبه ویژهوکشورمختلفارکاندر«بین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»لزوممنظر
.می شوداحساسشدتبهکشور

نقاطدررانهفناوقابلیت هایتوسعهطریاازکهاستآنپیدربین المللیومنطقه ایرقابت پذیریوملیتاب آوریارتقای»طرح•
بهاتکااببهره وروپایدارصورتبهجامعهاساسیواستراتژیکنیازهایرفعکشور،صنعتیخوشه هایارزشزنجیرهکلیدی

ان، جهنقاطسایرومنطقهکشورهایبهدانش بنیانخدماتوکاالصادراتتوسعهوملیبرندهایودانش بنیانشرکت های
.نمایدتقویتملیعرصهدررارقابت پذیریوتاب آوری

وهاشچالشناساییارزش،زنجیرهتحلیلوخوشهشناختهدف،بازارهایوداخلبازاردرصنعتیخوشهعارضه یابیوتحلیل•
تحلیلویشناسایمربوطه،حوزهدرکشوراستارتاپیودانش بنیانتوانمندی هایبررسیبخش،ساختارتحلیلکلیدی،نقاط

شرکت هایبه هم رسانیمنظوربهراهکارهاوبرنامه هااتخاذنهایت، دروبخشکلیدینقاطدرداخلتوانتوسعهچالش های
واچالش هحلبرایخوشهبزرگشرکت هایحولنوآوریزیست بومتوسعهخوشه،بزرگشرکت هایبهموجوددانش بنیان
.گرفتخواهدقرارمدنظرمذکورطرحتدویندرکهاستاقداماتینوآوریمشوقتنظیم گری

دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان
معاونت سیاست گذاری و توسعه

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
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اهداف، روش شناسی و کلیات برنامه-1

7

6
گزارش تجربیات
و استارتاپی داخلی
جهانی

نقاط تمرکز برنامه

1

2

3

4

5
خوشه های صنعتیاهداف برنامه

کلیدی
ساختار تدوین برنامه

روش شناسی مراحل اجرایی
برنامه های 

یمقاومتاقتصاد 



اهداف برنامه10

نقاط توسعه قابلیت های فناورانه در
کلیدددزی ینهیدددش  اری   و ددده 

صنعتی

توسعه 
توانمندی های 
فناورانه

افزایش 
رقابت پذیری 
منطقه ای و 
بین المللی

ارتقای 
تاب آوری ملی

 توسددعه صددادراال کددام و  ددز اال
ه و دانش بنیان به کشدورهای  نققد

سایش نقاط جهان

ه بده رفع نیایهای استشاتژیک و اساسی جا ع
ت های صورال پایزار و بهش  ور با اتکا به  شک

دانش بنیان و بشنزهای  لی
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 بو ی سددایی ققعدداالا فناوری هددا و
فشآینزهای کلیدزی بدا هدزف رفدع

نیایهای اساسی دا ل کشور

 نا ت و بو ی سایی
بهش  بشداری

توسعه 
قابلیت ها

همکاری 
بین المللی و 
توسعه صادراال

نا ت ظشفیت دا لی 
راطلس توانمنزی های فناورانه کشو
 رویزادهایReverse Pitch

استفاد  ای توانمنزی های  وجود
 رویزادهایMatch Making
 قشاردادهدددای سدددا ت و تددد  ین در

حوی  های کم ریسک
 اتحادهددای اسددتشاتژیک و رو  هددای

سها ی در حوی  های پشریسک
ظشفیت سایی

Corporate Startup Engagement 

(CSE)

 توسددعه قابلیت هددای فناوراندده بددا هددزف توسددعه  ددز اال و
 حصومال در بایارهای  نققه ای و بین المللی

 استفاد  ای رو  هدای سدها ی
در همکاری هددددای فناوراندددده 

SAا J.Vبین المللی همچون؛ 
و نقوذ بده بایارهدای  نققده و

جهانی

تاب آوری
رقابت پذیری 

منطقه ای و بین المللی

تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی



مراحل اجرایی طرح12

تحلیل و عارضه یابی  و ه در بدایار دا دل و هدزف ای 
 نظش تاب آوری  لی و رقابت پذیشی بین المللی

تحلیل ینهیش  اری   و ه

 شاحل اجشایی 
طشح

 ناسایی و نهایی کشدن  وضوعاال اساسی بش بنای 
 نقق اریبشی و  یزان استشاتژیک بودن هش بخش

ل اقتصداد  ناسایی و تحلیل ظشفیت های بالقو  و بالفع
دانش بنیان در هش  و ه

ارائه بشنا ه اجشایی هش بخش 

شی رگومتوری و تنظیم گ
 شوق نوآوری

(جهش تولیز)توسعه  قیاس
د  شکت های دانش بنیان  وجو
ای طشیق به هم رسانی به 

 شکت های بزرگ 

توسعه ییست بوم نوآوری
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

+ +
تولیز دا ل بار اول و رفع 
وابستگی در نقاط کلیزی

+



13 خوشه های صنعتی کلیدی

آب و  حیط ییست

پسمانزآب

حمل و نقل سال ت

سال ت هو منز

یتههیزاال و  لزو اال پز ک

داروهای پیششفته

صنایع غذایی  ادر

 حصومال لبنی یالالپشوتئین دا ی اکارونینان

سم و کودبذر و نهالروغن

سایش حوی  ها

 عزنیفومد و صنایع 

کا ی و سشا یک نسوجاال و پو اکچوب

پتشو یمی سکن عزن

حمل ونقل ریلی

 وتورسیکلت 
بشقی

اتوبوس بشقی

حمل و نقل 
هو منز

صنایع لوایم  انگی

گش ایشی/سش ایشیصوتی و تصویشی

فشیزر/یخچال /  ا ین لباسشویی
ظشفشویی

 شغ و تخم  شغ

 واد پیششفتهققعاال الکتشونیک

بسته بنزی



روش شناسی تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی بخشی14

بشنا ه ها و راهکارها

رگومتوری و تنظیم گشی
 شوق نوآوری

توسعه ییست بوم نوآوری 
حول  شکت های بزرگ 
 و ه بشای حل چالش ها

 های  شکت( جهش تولیز) قیاس توسعه 
ی به هم رسان وجود ای طشیق دانش بنیان 

بزرگ به  شکت های 

اطلس توانمنزی های بخش

ظشفیت های بالقو  ظشفیت های  وجود

 ناسایی چالش ها و نقاط کلیزی

استشاتژیک و گلوگاهی بودن اری  افزود   نقق اریبشی

 نا ت  و ه و تحلیل ینهیش  اری 

تحلیل سا تار بخش

قوانینا  قشراال و تنظیم گشی تحلیل باییگشان و نقش آن ها

ع تولیز دا ل بار اول و رف
یزیوابستگی در نقاط کل



15 ساختار تدوین برنامه

مطالعات اولیه1

2

3

4

5

همذذاهنگی بذذا سذذتادهای توسذذعه فناوری هذذای 
راه ردی مرت ط

همفکذذری و تعامذذل بذذا شذذرکت های دانش بنیذذان، 
شرکت ها و برندهای بذزرگ، انجمن هذای صذنعتی و

تشکل های تخصصی

هماهنگی با دستگاه های اجرایی مرت ط

ل از بررسی و تصذوی  در کذارگروه تخصصذی متشذک
نماینذذذدگان معاونذذذت، سذذذتادهای توسذذذعه فنذذذاوری، 

دستگاه های اجرایی و تشکل های تخصصی

ابذذالغ بذذه معاونت هذذاو سذذتادها، تذذیمین و تخصذذی 6
اعت ار و اجرای برنامه ها



نقاط تمرکز برنامه16
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دانش بنیان ز االو حصومال

دانش بنیانتولیزنهاد  هایواولیه واد

ارتقای تاب آوری  لی 
و رقابت پذیشی 

بین المللی
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کشاورییپسمانز سال ت دیهیتالآب و  شکسالی  عزنسیمان و بتنانشژی

بررسی زنجیره ارزش و تحلیل روند و تحوالت فناوری جهانی در بخش های اصلی

من در سلسله گزارش های بررسی تجربیذات جهذانی شذرکت های اسذتارتاپی، تذالش شذده اسذت ضذ
 های بررسی الگوهای نوین کس  وکارهای نوپا در سطح جهذانی و مقایسذه آن بذا رفتارهذای شذرکت

ی را عذالوه بذر نوپای ایرانی، بر حوزه های نوینی تمرکز شود که می توانند بیشترین تذاییرات اجتمذاع
ت مهم تذرین در این طرح، با بهره گیری از رویکرد ترازیابی و شناخ. دستاورد اقتصادی داشته باشند

دی بذرای روندهای حاکم بر تحوالت اکوسیستم های استارت آپی سعی شده است که مسیرهای جدی
.شرکت های نوپا و دانش بنیان ایرانی شناسایی و معرفی شوند
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آب و  شکسالیدا پشوری/ کشاوریی عزنسال ت دیهیتالپسمانز

استفاده از سلسله گزارش های اطلس توانمندی در برنامه تاب آوری و رقابت پذیری

 با هذدف اراهذه توانمنذدی ها و ظرفیت هذای موجذود در کشذور در حوزه هذای اولویذت دار و چالش هذای
بذا . راه ردی کشور،  اقدام به تهیه گزارشات  اطلذس توانمنذدی داخلذی شذرکت های فنذاورکرده اسذت
جهذانی مقایسه گزارش های اطلس توانمندی شرکت های فناور داخلی  با گزارش های بررسی تجربیات
ه اکوسیستم شرکت های استارتاپی می توان به هدایت کارآفرینان و به ویژه سرمایه گذاران جدیدی که ب

.وارد می شوند کمک نمود تا آن ها به سمت موضوعات مغفول و کمتر مورد توجه حرکت نمایند
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خالصه اجرایی-2

1

2

3
هدف از 
اجرای برنامه 
در خوشه

اصلی چالش های 
خوشه

وضعیت موجود 
خوشه

5

4
مقایسه روندهای 
جهانی و وضعیت 

ایران

اهداف، رویکردها و 
برنامه های خوشه
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توسعه صنعت
طیور کشور

توانمندسازی
انها ارتقای توانمنزی فناور

رقابت پذیشی و صادراال
توسعه بازار شکت های دا لی

توسعه بایار  حصومال و
 لزو اال دانش بنیان 
حوی   شغ و تخم  شغ 

کشور

تیمین نیازهای اساسی
ر در تا ین و رفع نیایهای اساسی کشو

حوی   شغ و تخم  شغ

(همشا  با ارتقای توانمنزی دا ل)

هدف اجرای برنامه تاب آوری و رقابت پذیری حوزه مرغ و تخم مرغ



21 کشور در یک نگاهمرغ و تخم مرغ وضعیت موجود صنعت 

5/7
درصد

نشخ ر ز  شکب 
تولیز (CAGR)سالیانه 

 شغ ایشانگو ت 

170
رمیلیون نف

کشور 5در ایشان و 
صادراال  شغ  قصز 
ایشان ینزگی گو تی 

. ی کننز

21،000
واحد

تعزاد واحزهای 
پشور   شغ گو تی 

ایشان

3
درصد

نشخ ر ز  شکب سالیانه
(CAGR) تخم  شغ تولیز

ایشان

270
رنفمیلیون 

کشور 5در ایشان و 
صادراال تخم  شغ  قصز 

. ی کننزایشان ینزگی 

17
شرکت

تعزاد  شکت های 
دانش بنیان

1/3
درصد

سهم صنعت طیور 
ایشان ای تولیز 
نا الص دا لی

90،000
نفر

یم ا تغال یایی  ستق
صنعت  شغ و 

تخم  شغ در ایشان

30
کیلوگرم

سشانه  صشف گو ت
 شغ در ایشان که 
ی  یانگین سشانه جهان

.کیلوگشم است17آن 

192
عدد

سشانه  صشف 
تخم  شغ در ایشان که

انی  یانگین سشانه جه
.عزد است160آن 

1700
واحد

تعزاد واحزهای 
پشور   شغ تخم گذار

ایشان

44
واحد

 شکت های ینهیش  ای 
گو ت  شغ % 20که 

.نز ی کنکشور را تولیز 

11
رت ه

رتبه جهانی ایشان در 
تولیز تخم  شغ

8
رت ه

رتبه جهانی ایشان در 
تولیز گو ت  شغ



(ادامه)نگاه تخم مرغ کشور در یک صنعت مرغ گوشتی و وضعیت موجود 22

900
هزار تن

حهم سالیانه تولیز 
تخم  شغ ایشان در سال 

1397

12
میلیون دالر

اری  وارداال تخم 
1397 شغ در سال 

2/8
میلیون دالر

اری  وارداال جوجه 
تخم گذار اجزاد و  ادر 
1397در سال 

Hy-Line

40%

LSL

16%

Bovans

19%

H&N

5%

Shaver

14%

سایش

6%

 شغ های نژاد 
ایشانتخم گذار 

2/5
میلیون تن

ز حهم سالیانه تولی
ایشان درگو ت  شغ 

1397سال 

54
میلیون دالر

اری  صادراال 
گو ت و اجزای 

1397 شغ در سال 

5/7
میلیون دالر

جوجه اری  وارداال 
اجزاد و  ادر گو تی

1397در سال 

شیر

39%

گوشت طیور

34%

گوشت قرمز

14%

تخم مرغ

13%

Ross

74%

Arboracres
16%

Cobb

6%

Hubbard

4%

آرین

0%

 شغ های نژاد 
گو تی ایشان

عشضه سشانه 
انپشوتئین ایش



23 چالش های اصلی خوشه مرغ و تخم مرغ

وارداتی بودن  وراک  شغ

2 ا عزم دستشسی به  وقع و ب
هزینه  ناسب به واکسن

3 زم  صشف آنتی بیوتیک و ع
نظارال

4 ه ا ص های تولیز غیشبهین

5 تقاضای ییاد  شدم بشای 
 شغ های سنگین

وابستگی در تا ین6
 شغ اجزاد و  ادر

1

قیمت گذاری دولتی و کاهش
سود عوا ل

7
عزم نقش آفشینی 
ینهیش  های بزرگ 

تولیز

8
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تو
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ی
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 ت

سا

زارتولیز  ستمش و پای
 شغ و تخم  شغ

ارتقای استانزاردهای
ش تولیز با تاکیز ب
سال ت بیشتش 

 حصومال

توسعه بایار و 
صادراال

ت تهزیز سا تار صنع
طیور با  حوریت 
 شکت های بزرگ

افزایش بهش  وری با
استفاد  ای ظشفیت 

ان دانش بنی حصومال
دا لی

اقزا اال در 
سقح  لی

سا ت بار 
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

توسعه بایار پشوبیوتیک و آنزیم

به اری دولتیکاهش پلکانی تخصیص
وارداال نهاد  ها و  حصومال  شابه 

دا لی
همکاری سای ان ها بشای ینهیش  سایی

ابت تولیز و ایهاد و تقویت بشنزهای رق
پذیش

دار واکسنتولیز سویه های اولویت
و  کانیزم های آنزیمیفشا وان طشاحی

ذرال  کانیکی استفاد  ای گنزم به جای
در  وراک

در کشیفشا وان سا ت دستگا  جوجه
 قیاس صنعتی

توسعه ارتباط  شکت های بزرگ و 
 شکت های دانش بنیان

توسعه صادراال  حصومال و  ز اال 
دانش بنیان حوی  طیور

یت نوسایی  ا ین آمال و افزایش ظشف
تولیز تههیزاال

تولیز  شغ میناحیای

ایع  تابزهنز  هو منزسایی صنایهاد
غذایی و کشاوریی

اهزاف بشنا ه ها و اقزا اال

فشادستگاهی
ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد
کلیزی راهبشدی

 حوریدددت  دددشکت های 
عه پیشگام با هدزف توسد

بشنددزهای  قددشح رقابددت 
پذیش

توسددعه  حصددومال بددش 
کسددددب اری   بنددددای

افزود  بیشتش

ن جلب  شارکت ذی نفعدا
و ایهدداد ائددتالف بدده نفددع

نوآوری و تحول

اهداف، رویکردها و برنامه های بخش مرغ و تخم مرغ

(CSL)فشآوری و تولیز گلوتن 

ایعاال باییافت ضتوسعه بایار دستگا 
پشوتئینی
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کاهش  صشف آنتی بیوتیک
گستش  استفاد  ای واکسن ها و پشوبیوتیک طیور

تمشکز بش بهزا ت  حیط پشور  طیور

بهش  وری تولیز بامتش
ینهیش  سایی تولیز و ارائه  وراک بهینه و آنزیم 
 تناسبا سن کشتار و  شایط پشور  استانزارد

بایاریابی بش  بنای تنوع  حصومال
 حصومال پشوسس  ز ا  شد ز ا و یخ ید 

استفاد  ای تخم  شغ و اجزای آن در صنایع  ختلفا نوآوری و
تنوع در  حصومال نهایی

هو منزسایی پشور  و تولیز
استفاد  ای رباال های پشور  دهنز 

تعیین جنسیت تخم  شغ
 شغاستفاد  ای پهبادها در پشور  ارگانیک 

هو منزسایی توییع و ینهیش  تا ین
استفاد  ای بالکچین در تضمین کیفیت ینهیش 

استفاد  ای واقعیت  هایی بشای پایش لحظه ای  زارع و 
اطمینان  صشف کننزگان

حهم تولیزاال  شغ و تخم  دشغ کشدورا ایدشان را بدین د  
ایددن حهددم تولیددز و . کشددور بشتددش دنیددا قددشار داد  اسددت

ییشسددا ت هددای  وجددود ایددشان را در سددال هددای آتددی ای 
وارداال  حصول نهایی بی نیای  ی ساید

ال بایارهای پش صشف  نققده کده عمدزتا وابسدته بده واردا
گو ت  شغ و تخم  دشغ هسدتنز نیدز سدش ایه گدذاری در

طیور ایشان را  جذاب  ی ساید

درصزی  وراک 80درصزی جوجه اجزادا 100وارداال 
درصددزی واکسددن و داروا و وارداال  کمددل و 70طیددورا 

ب آوری پشوبیوتیک ای  هم تشین عوا ل تاثیشگذار بش تدا
و رقابت پذیشی صنعت  شغ و تخم  شغ ایشان است

 حصددومال کلیددزیا وابسددتگی بدده  ددارش ای کشددور در 
ولیز پشاکنز  بودن عوا ل تولیز در  ارش ای ینهیش  های ت
ایین و تعزد تشکل های تصمیم گیش این حوی   نهش به پد

آ زن ضشیب بهدش  وریا افدزایش هزینده هدای تولیدز و 
ناتوانی در رقابت در بایارهای صادراتی گشته است

. خ اسدتسا تار این صنعت در کشور ان  نحصشبفشد و البتده  نسدو
واحدز 25000بشرسی عوا ل تولیز نشان  ی دهز کده جمعدا حدزود 

در صنعت طیدور ایدشان  شدغول فعالیدت هسدتنز کده ای ایدن  یدزان
آ اری که در  قایسه. واحز  شبوط به  شغزاری ها  ی  ود23000

چدشا کده در ایدن. کشور دیگش بسیار عهیب بده نظدش  دی رسدز9با 
شنا ده کشورها ینهیش  های تولیز نقش  حوری فعالیت های تولیزا ب

کیه به عنوان  ثال در بشییل و تش. ریزی و صادراال را بش عهز  دارنز
و 11که یکی ای رقبای  نققه ای ایشان  حسوب  ی  ود به تشتیدب

تولیدزاال طیدور بدش عهدز  آن هدا % 95ینهیش  وجود دارنز که 20
ینهیدش  20ینهیش   وجود حزود 44در حالی که در ایشان ای . است

. حصومال این بخش را تولیز  ی کننز% 18فعال بود  و 

وضعیت 
ایشان

رونزهای
جهانی

ینهیش  
 شغ و تخم  شغ

خورا  طیور، آنتی بیوتیک، مکمل، واکسن و پروبیوتیک

پرورش مرغ الین

واحد1

پرورش مرغ اجداد

واحد22

مادرپرورش مرغ 

واحد723

جوجه کشی

واحد22672

کشتارگاه، فروش و 
ت دیلیصنایع 

واحد300

مقایسه روندهای جهانی و وضعیت ایران در خوشه مرغ و تخم مرغ
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بهره وری تولید 
باالتر

بزرگتر شدن زنجیره های•
تولید

ر بهینه سازی هرچه بیشت•
فرآیند پرورش مرغ

ترسالمتی بیش

یک با جایگزینی آنتی بیوت•
واکسن، پروبیوتیک و 
شرایط ایزوله مرغداری

محصوالت 
نوآورانه

یع تمرکز نوآوری ها بر صنا•
ت ت دیلی تخم مرغ و گوش

مرغ

هوشمندسازی
تولید مثل و پرورش مرغ•

توزیع و زنجیره تامین•

رونز تغییشاال
در صنعت 
طیور جهان

تغییرات در صنعت مرغ و تخم مرغروندهای 

شغ با افزایش جمعیت جهان و ا تالف قیمت گو دت  د
درصدزی 5ا روندز افدزایش گو دت هانسبت به سدایش 

سدال هایدر سال های گذ دته  صشف گو ت  شغ طی 
. آیندز  هشچندز بدا سدشعت کمتدش ادا ده  واهدز یافددت

عا ل ر دز و تغییدش در ایدن صدنعتا رقابدت هم تشین 
ی بزرگ تولیز در بایارهای جهانینهیش  های رویافزون 

ری بهدش  واین رقابت بیش ای هشچیز در افزایش . است
ضدشیب تبدزیل  دوراک و دا ص های ای لحاظ )تولیز 

نمددود ددشکت ها و اکتسدداب نژادهددا و ( کددارایی تولیددز
 ندابع  وفقیت در این رقابت به ا تصاص.  واهز یافت

تیدار  الی و دانشی عظیمی وابسته اسدت کده تنهدا در ا 
. قشار داردچنز لیتی بزرگ  شکت های 

بددایار  ددشغ ونابسددا انی های جالددب آن کدده بسددیاری ای 
بدام رفدتن در نهایدت  دود را در کده -تخم  شغ ایشان 

تولیدزا افدزایش قیمدت  حصدول و ایدسدتهزینه های 
رقدابتی در بایارهدای هدزف صدادراتی زیت های رفتن 
 هدای ینهیش با اعتماد بده  ی توان را نیز - ی دهزنشان 

.بزرگ و کارآ ز حل نمود
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شناخت خوشه و تحلیل زنجیره ارزش-3

7

6
تجربیات جهانی و
ور تحلیل صنعت طی
جهانی

داخل و منطقهبازار 

1

2

3

4

5
وضعیت عوامل تولیدانواع و دسته بندی ها

کشور

واردات و زنجیره ارزش
صادرات خوشه

روندهای بازار جهانی
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استفاد یک روی جوجهتولیزبشایآننقفه دارتخمایکهاست شغی:مادرمرغ
تیاگو یکشوی جوجهتولیزبشایگو تی ادر شغگشو دوبه ادر شغ های. ی  ود

. ی  ونزتقسیمتخم گذاریک روی جوجه هایتولیزبشایتخم گذار ادر شغو

قابلیته ی  ودکگفتهطیور ولزگله هایایتولیزیتخم  شغ هایبه:نطفه دارتخم مرغ
.با زدا تهرایک روی جوجهبهتبزیل

ر اد شغنقفه دارتخم  شغگشفتنقشارایکهجوجه هاییبه:گوشتییک روزهجوجه
جوجها ی  ودحاصل عینی انطیوجوجه کشی خصوص ا ین هایدرگو تی

. ی  ودگفتهگو تییک روی 

ذارتخم گ شغنقفه دارتخمگشفتنقشارایکهجوجه هاییبه:تخم گذاریک روزهجوجه
یک روی جوجها ی  ودحاصل عینی انطیدرجوجه کشی خصوص ا ین هایدر

. ی  ودگفتهتخم گذار

تخم  شغتولیز نظوربهوحاصلپولتپشور ایکهاست شغی:تخم گذارمرغ
هفتگی23سنای شغ هاایدستهاینتولیز شوع عموم. ی  ودنگهزاری وراکی
. ی با ز

ظور نبهو ز حاصلگو تییک روی جوجهپشور ایکهاست شغی:یگوشتمرغ
. ی  ودنگهزاریروی56تا42بین عمومو ی  ودداد پشور آنگو تتولیز

تعاریف عناوین اصلی 

 شغ مین

 شغ اجزاد

 شغ  ادر

جوجه تخم گذار جوجه گو تی

تخم  شغ شغ گو تی



29 زنجیره ارزش صنعت مرغ و تخم مرغ

خورا  طیور، آنتی بیوتیک، مکمل، واکسن و پروبیوتیک

پرورش مرغ 
الین

واحد1

پرورش مرغ 
اجداد

واحد22

پرورش مرغ 
مادر

واحد723

جوجه کشی

واحد22672

کشتارگاه، 
فروش و صنایع 
ت دیلی

واحد300
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ظرفیت 
(هزار قطعه)

واحدتعداد عنوان

6 1  شغ مین

628 20  شغ اجزاد گو تی

25861 703  شغ  ادر گو تی

455655 20739  شغ گو تی

21 2 گذار شغ اجزاد تخم

1162 20  شغ  ادر تخم گذار

24100 278 پشور  پولت

87524 1655  شغ تخم گذار

میزان تولید
(هزار تن)

عنوان

2300 (1397)تولیز گو ت  شغ 
200 (هزار تن)تولیز گو ت حاصل ای سایش طیور 
2500 (هزار تن)کل تولیز گو ت طیور جمع

میزان تولید
(هزارتن)

عنوان

788 تولیز تخم  شغ تهاری
100 تولیز تخم  شغ ای سایش طیور
888 جمع کل تولیز تخم  شغ

وضعیت عوامل تولید کشور در حوزه طیور

ظرفیت عملی 
(هزار تن)

ظرفیت اسمی
(هزار تن)

واحدتعداد عنوان

9605 19700 650  وراک دام و طیور
65 250 54 دی کلسیم فسفاال
85 260 60  کمل سایی
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8
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1393 1394 1395 1396 1397

هنگ کنگ

44%

افغانستان

28%

ویتنام

19%

عراق

4%
امارات

3%

سایر

2%

107 100

79

36
54

0

20

40

60

80

100

120

1393 1394 1395 1396 1397

به ایشان شغ اجزاد و  ادر کشورهای صادرکننز  

ایرانمیزان و مقاصد صادرات و واردات مرغ و تخم مرغ 

(دمر یلیون )اری  وارداال  شغ اجزاد و  ادر ایشان 

(دمر یلیون )اری  صادراال  شغ و تخم  شغ 

انگلستان

63%
آلمان

22%

فرانسه

9%

آمریکا

6%

کشورهای واردکننز   شغ و تخم  شغ ای ایشان
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1263

672
608

503
651

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1393 1394 1395 1396 1397

(دمر یلیون )اری  وارداال کنهاله سویا 
کشورهای صادرکننز  کنهاله سویا به ایشان

انگلستان

32%

اتریش

23%

اروگوهه

16%

سایر

29%

0.6

1799

1405 1413
1610

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

1393 1394 1395 1396 1397

(دمر یلیون )اری  وارداال ذرال دا ی 

انگلستان

27%

سوهیس

هلند26%

19%

سنگاپور

14%

سایر

14%

کشورهای صادرکننز  ذرال دا ی به ایشان

واردات سایر نهاده های کلیدی حوزه طیور
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(دمر یلیون )اری  وارداال آنزیم 
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(دمر یلیون )اری  وارداال واکسن دا ی 

کشورهای صادرکننز  آنزیم به ایشان

دانمار 

63%
ترکیه
7%

هلند
7%

فرانسه
5%

سایر

18%

فرانسه

55%

ایتالیا

19%

کرواسی
8%

سایر

18%

کشورهای صادرکننز  واکسن به ایشان

واردات سایر نهاده های کلیدی حوزه طیور
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:رونزهای فعلی
سال تی و بهش  وری بیشتش

یککاهش  صشف آنتی بیوت

تشبهش  وری تولیز بام

ری و بایاریابی بش  بنای نوآو
التنوع بخشی به  حصوم

:روندهای آتی
هوشمندسازی

هو منزسایی پشور  و تولیز

نهو منزسایی توییع و ینهیش  ت  ی

مرغ و تخم مرغصنعت فعلی و آتی روندهای 



35 مرغ و تخم مرغصنعت فعلی و آتی روندهای 

فناوری/  حصول 

ورپشوبیوتیک و پشی بیوتیک طی
یورگستش  استفاد  ای واکسن های ط

 ینهیش  سایی تولیز و ارائه  وراک
ار و بهینه و آنزیم  تناسبا سن کشت

 شایط پشور  استانزارد

 حصومال پشوسس  ز ا  شد  ز ا و یخ ید 
 استفاد  ای تخم  شغ و اجزای آن در صنایع

 ختلف و نوآوری و تنوع در  حصومال نهایی

 استفاد  ای رباال های پشور  دهنز
تعیین جنسبت تخم  شغ
استفاد  ای پهبادها در پشور  ارگانیک  شغ

نهیش  استفاد  ای بالکچین در تضمین کیفیت ی

ی استفاد  ای واقعیت  هایی بشای پایش لحظه ا
 زارع و اطمینان  صشف کننزگان

عوا ل  حشک نیای
افزایش  قاو ت دارویی
افزایش هزینه های در ان

بزرگتشزیز رقابت بین المللی  شکت های
های استانزارد  زن فشآینز تولیز و بهبود

تزریهی

افزایش  قاو ت دارویی
افزایش هزینه های در ان

طعم ها و سلیقه های  تفاوال
اری  افزود  بیشتش

ایزومسیون  شغ اجزاد
کاهش ضایعاال

ا نیت ینهیش  تا ین
اطمینان ای کیفیت  حصول

رونزها
کاهش  صشف آنتی 

بیوتیک

تشبهش  وری تولیز بام

نوع بایاریابی بش  بنای ت
بخشی به  حصومال

هو منزسایی 
پشور  و تولیز

هو منزسایی توییع و 
ینهیش  تا ین
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ن، درصدی بزرگترین تولیدکننده گوشت مرغ جهذان محسذوب شذده و پذس از آن چذی18آمریکا با سهم 
.برزیل و روسیه قرار دارند

7کذا بذا درصدی با اختالف بزرگترین تولیدکننده تخم مرغ جهان بوده و پذس از آن آمری42چین با سهم 
.درصد قرار دارند6درصد و هند با 

.درصد، بزرگترین تولیدکننده تخم مرغ جهان است60قاره آسیا با بیش از 

میلیذون تذن در 124بذه 1961میلیون تذن در 9به منظور پاسخگویی به نیاز در حال رشد، تولید گوشت جهان از 
.میلیون تن افزایش یافته است87میلیون تن به 15این رقم در تولید تخم مرغ از . افزایش یافته است2018

.درصد مصرف گوشت دنیا مربوط به گوشت مرغ بوده است37، حدود 2017در سال 

.رددرصد از پرورش طیور در کشورهای درحال توسعه توسط خانوارهای روستایی انجام می گی80حدود 

ایذن نذرد در . درصد افزایش داشته اسذت150طی سه دهه گذشته تولید تخم مرغ جهانی به طور میانگین 
.درصد بوده است300قاره آسیا 



37 ایران و جهانتخم مرغ آمار تولید گوشت مرغ و 

1
1.43 1.43 1.54

2.5

1382 1387 1390 1393 1397

(میلیون تن)تولید گوشت مرغ ایران 
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725

558

777
900

1384 1387 1390 1393 1397

(هزار تن)تخم مرغ ایران تولید 
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6.2 4.8 2.7 2.6 2.5 2.4 1.5 1.2 0.95

چین آ شیکا هنز ژاپن کزیک بشییل روسیه انزونزی تشکیه فشانسه

(میلیون تن)ده کشور برتر تولیدکننده تخم مرغ 

22.3 19
14.8 14

4.5 3.7 3.3 2.5 2.3 2.2

آ شیکا چین اتحادیه 
اروپا

بشییل روسیه هنز تایلنز ایشان انزونزی تشکیه

(میلیون تن)ده کشور برتر تولیدکننده گوشت مرغ 
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طیورحوزهدراخیرسالیانطیشدهایجادهایظرفیتکهدهدمینشانشکلاین،
.سازدمیبی نیازمرغگوشتوارداتازآتیسال هایدرراایران

ورانایهمسایهکشورهایتوسطمرغگوشتتوجهقابلوارداتومصرفدیگرنکته
.استفارسخلیجحاشیه
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واکسن

مکمل 
خورا 
تولید
کنندگان
سازندگان 
تجهیزات

Zoetis Merck Elanco MSDBoehringer

BiochemChr. Hansen Sacco Bioprox Dupont

BRF Pilgrim WENS Food New HopeTyson Foods

Big Dutchman Vencomatic Dhumal Petersime Jansen

مرغ 
الین

Cobb 
Vantress

Aviagen

الینمرغدتولیبخشدرمثالعنوانبه.استشدهبزرگمقیاسدربازیگرانظهورموج طیورحوزهمحصوالتوهانهادهالمللیبینتامین
هایزینهه.اندکردهاقدامدنیامختلفبرندهایونژادهاخریدبهگذشتههایسالدروکردهتامینرادنیانیازتمامآمریکاییشرکتدو
.استدادهسرعتراصنعتایندراکتسابوادغامروندکهاستعواملیازیکیتوسعهوتحقیاباالی
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الن و حهم سش ایه  ورد بی ثباتی اقتصاد ک. دولت بشییل نقش بسیار پشرنگی در تشویق بخش  صوصی به ورود به صنعت طیور ایفا کشد  است
زیدز جوجده در نتیهه ارائه کمک های  الی بدشای تدا ین تههیدزاال ج. نیایا ریسک سش ایه گذاری را بشای بخش  صوصی به  زال بام  ی بشد

.کشی و پشور  طیور ورود بخش  صوصی را توجیه پذیش نمود

 زایی در  شاحل اولیه توسعها وارداال نژادهای اصالح ژنتیک  ز ا تههیزاال جوجه کشدیا واکسدن و دارو ای کشدورهای پیشدشفته نقدش بسددر
.رونق و بایدهی این صنعت ایفا کشد  است

وجود  نابع طبیعی و ظشفیت های پیشینا  یلی یود بشییل را در ی ینه تولیز  وراک طیور به  ودکفایی رسانیز.

 ای وارداال را سال های آینز  بخش  صوصی بشییل با انعقاد قشاردادهای سش ایه گذاری  شتشک  وفق به انتقال فناوری  ز  و بخش ییادیدر
.بو ی سایی کشدنز

یدتا کداهش یکی ای  حشک های توسعه صنعت طیور بشییلا تشکیل ینهیش  های یکپارچه بود کده ضدا ن جشیدان  سدتمش تولیدزا افدزایش کیف
ختلف تولیدز  ینهیش  های یکپارچه تولیز  شکت های بزرگی هستنز که تمام یا تعزادی ای بخش های  . ضایعاال و کاهش هزینه های تولیز بود

. حصومال طیور همچون  زارع پشور   شغ  ادرا تولیز  وراکا جوجه کشیا و کشتارگا  را تحت  الکیت یا قشارداد همکاری دارنز

ایز  ارائده جد. در  شاحل بعزی توسعها بخش عمز  سیاست ها و  شوق های دولت بشییل با اهزف افزایش صادراال و اریآوری تنظیم  ز  بود
ای قیمت  حمولها وام های با بهش  یک سوم نشخ های بایارا  عافیت های  الیاتی و کمک به جبدشان ندشخ اری بدشای وارداال% 6صادراتی  عادل 

.فناوری و  وراک ای این جمله بود

 شوق های صادراتی به  زال کاهش یافتنز ا ا ای آن جدا کده تقاضدا بدشای  حصدومال بشییدل در 1988در  شاحل بعزی توسعه و پس ای سال 
تولیز طیور بشییل به صادراال تخصیص یافته %  12بایارهای  ارجی تثبیت  ز  بودا صادراال همچنان نقشی پشرنگ در صنعت طیور دا ت و 

. ی نموداین حهم صادراال به تولیزکننزگان در دوران هایی که با نوسان در بایار دا لی  واجه  ی  زنز کمک بسزایی در تا ین  الی. بود

 تفاد  سا با پذیشی آن ها کمک  ی کشد صادراال  شغ در حهم بامرقابت یکی ای استشاتژی هایی که به کاهش قیمت  حصومال بشییل و افزایش
ان را بدش آن  دی افزون بش این بایار  اور یانه به عنوان  قصز اصلی صادراال بشییلا تولیزکنندزگ. ای کشتی های  خصوص  واد فاسز زنی بود

. دا ت که  حصومال  ود را  تناسب با استانزاردهای اسال ی تولیز کننز

بشییل

سیاست های توسعه صنعت طیور برزیل: تجربیات جهانی
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صنعت 
طیور 
بشییل

1.5 % نا الص  لیتولیز

3.6یلیدددون نفدددش ا دددتغال  سدددتقیم و 
غیش ستقیم

ویارال کشاورییا دام و تا ین غذا

دفتش بایرسی اصالت دام

اتحادیه پشوتئین دا ی

BRF وJBS بددده عندددوان بزرگتدددشین
ینهیش  های تولیز

  دو ینهیشBRF وJBSبه تنهایی نیمدی
ای صدددادراال % 70ای تولیدددزاال طیدددور و 
. بشییل را بش عهز  دارنز

ت بزرگ  زن و ایفای نقش این دو  دشک
رئدیس "قهش اندان  لدی"حاصدل سیاسدت 
در اوایددل"لددوم داسددیلوا"جمهددور پیشددین 

هددزف ایددن سیاسددت هددا . بددود21قددشن 
توانمنزسددایی  ددشکت هددا بددشای رهبددشی 
بایارهای جهدانی و ابدزار اصدلی آن ادغدام 
 شکت ها و یکپارچده سدایی فعالیدت هدا

.بود

 سیاست و عا ل  حشک صدنعت هم تشین
ی  شغ بشییلا اجشای سیاست ینهیش  سای

بود  اسدت و ا دشوی 1960تولیز در دهه 
تولیزاال درون ایدن ینهیدش  % 90حزود 

. ها انهام  ی  ود

دو  شکت بزرگ تولیز  شغ و تخم  دشغ
بشییل با فشاهم سا تن نهاد  ها همچدون 

80جوجها  وراک و واکسن بشای حدزود 
ا هزار واحز تولیزی  شدا فشآینز تولیدز ر
ای لحدداظ کیفیددتا سددال ت و حهددم تولیددز

. زیشیت و ی انبنزی  ی کننز

نقش صنعت 
در اقتصاد

حهم تولیز

سهم 
ان تولیزکننزگ
اصلی

باییگشان کلیزی

سیاست 
کلیزی صادراال

14 (دوم دنیا) یلیون تن گو ت  شغ

53 (پنهم دنیا) یلیارد عزد تخم  شغ

4 (اول دنیا) یلیون تن صادراال

150کشور به عنوان  قاصز صادراتی

63 % صددادراال بدده  اور یاندده و آسددیا و
به آفشیقا% 14

58 %صادراال به صورال ققعاال  شغ

32 %شغ کا ل 

10 % پشوسس  ز

وضعیت کلی صنعت طیور برزیل
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 کمتدش ای % 20هزینده هدای تولیدز حدزود .  حسوب  ی  ودها در بین کشورها صنعت طیور تایلنز ای لحاظ  ا ص های کارایی تولیز یکی ای بهتشین
.هزینه های ایامال  تحز  و نشخ تبزیل و نشخ تلفاال در حز کشورهای پیششفته است

این  دشکت . تتوسعه صنعت طیور تایلنز تا حز ییادی  شهون تال  های بخش  صوصی این کشور بخصوص  شکت تولیز  وراک چاروئن بود  اس
شدشفته بدشای کداهش در تمام  شاحل تولیز اسدتفاد  ای تکنولدوژی هدای پی. استشاتژی های  ختلفی بشای دستیابی به جایگا  فعلی استفاد  نمود  است

ای طشیدق در بخش  وراک به عنوان پشهزینه تشین بخش تولیز گو دت  دشغا ایدن  دشکت. هزینه ها و افزایش بایدهی در اولویت قشار دا ته است
.بشابش افزایش  ی داد3دانه را تا تولیز استفاد  ای این بذرها . با  شکت های آ شیکایی بذرهای هیبشیز باکیفیت تولیز نمودسش ایه گذاری  شتشک

ه کا دت یکی دیگش ای نقاط عقف توسعه طیور تایلنزا ایهاد قشاردادهای رسمی همکاری بدین تولیزکنندزگان  دوراک  دشغ و کشداوریانی بدود کده بد
ولیز  واجه  دز  در سال های بعز  شکت های تولیزکننز  گو ت  شغ که با  شکل  قیاس و حهم پایین ت. بذرهای هیبشیز اصالح  ز   ی پشدا تنز

ا ی ورودی هدا بزین تشتیب  شکت های بدزرگ تمد. بودنز ای این قشاردادها بشای بسیج و ورود کشاوریان تایلنزی به عشصه  شغزاری استفاد  کشدنز
ت اجدشا همچنین  کدانیز ی ای سدوی دولد.  ا ل  وراکا جوجه و واکسنا کمک های فنی و قیمت  شیز تضمین  ز  را به کشاوریان ارائه  ی کشدنز

اوریان بدزون ای همه  هم تدش ارائده وام هدایی بدشای کشد.  ز که کشاوریان با ارائه این قشارداد به عنوان ضمانت بتواننز ای وام بانکی نیز استفاد  کننز
شدویق همه این اقزا اال بشای کداهش ریسدک کشداوریان و ت. ی ین بود که نتیهه آن صاحب ی ین  زن کشاوریان پس ای بایپشدا ت اقساط آن بود

.آن ها بشای پیوستن به ینهیش  تولیز طیور ای سوی  شکت های  صوصی انهام  ی گشفت

فنیا ظارال این اقزا اال که در ادبیاال به عنوان یکپارچه سایی عمودی ای آن یاد  ی  ود در واقع تشکیل ینهیش  های یکپارچه ای  ی داد که ا کان ن
. دی قدشار  دی داتخصصی ساییا استفاد  ای فناوری های جزیزا کاهش هزینه های تولیزا و افزایش کارایی تولیز را در ا تیار  شکت های یکپارچه سا

یدن یدشی و  دزیشیت اهماننز تهشبه توسعه صنعت طیور بشییلا در تایلنز هم ینهیش  های تولیز نقش اساسی را ایفا کشد  انز با این تفاوال که  کل گ
.ینهیش  ها ای ابتزا با  حوریت بخش  صوصی بود  است

ور یعندی ژاپدناستشاتژی های  شکت های تایلنزی به علت هزینه های حمل و نقل و نیشوی کار پایین و  هاورال با بزرگتشین بایار صادراتی این کشد
ز تشدویق  هم تدشین نققده ورود دولدت تایلندز نید.  وجب تال  بشای افزایش رقابت پذیشیا استفاد  ای فناوری های روی و کاهش هزینه ها  ز  بود

را ولیز تایلندز صادراال ای طشیق  عافیت های  الیاتی صادراالا و ارائه کمک های سش ایه گذاری به کشتارگا  های  زرن بود که  ی توانست ظشفیت ت
غدزاران این  شوق ها باعث افزایش تولیز گو ت  شغ تایلنز  دز بدزون آن کده روی قیمدت هدا و کداهش سدود  ش. به  کلی چشمگیش افزایش دهز

.تاثیشی دا ته با ز

تایلنز

سیاست های توسعه صنعت طیور تایلند: تجربیات جهانی
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 این روندز در . درصزی را تهشبه کشد  است5بایار جهانی  شغ و تخم  شغ در سال های ا یش به طور  یانگین ر ز
ه طیور آ شیکاا چین و بشییل کشورهای پیششو در عشص. سال آینز  هشچنز با سشعت کمتش ادا ه  واهز دا ت10

بت بده افزایش  صشف گو ت  شغ به علت افزایش جمعیت جهان و اریان تش بودن قیمت آن نس. به  مار  ی رونز
وثش در ر دز و  حصومال رقیبا و حساسیت بیشتش  صشف کننزگان نسبت به سال تی  حصومال ای جمله عوا ل  د

.  جهت گیشی صنعت  حسوب  ی  ونز

در ا ا  هم تشین عا ل پیششان صنعت  شغ و تخم  شغ در  قیاس جهدانی رقابدت نفدس گیدش  دشکت هدای بدزرگ
ب و بزرگتدش بهش  وری بامتش عا لی است که ای چنز دهه پیش فشآینز ادغام و اکتسا. افزایش بهش  وری تولیز است

للی ادا ده  زن  شکت ها را دا ن ید  تا جایی که ا شوی تنها ینهیش  های بزرگ انز که  ی تواننز در رقابت بین الم
ای سدال هدا این ضدشیب.  هم تشین  عیار سنهش بهش  وری تولیزکننزگان ضشیب تبزیل غذایی است. حیاال دهنز

رقابت بدش . است1کاهش پیزا کشد  و هزفگذاری  شکت ها دستیابی به ضشیب چشمگیش 1.5تا 2.5پیش ای عزد 
ور ا استفاد  سش بهش  وری بامتش  وجب اهمیت یافتن تولیز در قالب ینهیش  هاا اصالح ژنتیکا بهزا ت  حیط پش

.ای واکسنا پشوبیوتیک و آنزیم  ز  است





45

5
تحلیل صنعت

اطلس توانمندی بخشتحلیل ساختار و -4

1

2

3
قوانین، مقررات و 
سیاست های 
خوشه

نهادها و شرکت های 
توانمند خوشه

بازیگران اصلی
خوشه
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ارتقاء  ا صهاى سال ت هواا ا نیدت غدذاا  حدیط و بهزا دت
جسمى و روحى

صدومال حفظ ظشفیت تولیز و نیل به  ودکفدایی در تولیدز  ح
اساسی کشاوریی و دا ی 

برنامه پنجم 
توسعه

سیاستهای 
کلی اقتصاد 

مقاومتی

چشم انداز 
1404

م افزایش تولیز دا لی نهاد  ها و کامهدای اساسدی بدویژ  در اقدال
و وارداتیا و اولویت دادن به تولیز  حصومال و  ز اال راهبشدی

ایهاد تنوع در  بدادی تد  ین کامهدای وارداتدی بدا هدزف کداهش 
وابستگی به کشورهای  حزود و  اص

ش ت  ین ا نیت غذا و در ان و ایهاد ذ دایش راهبدشدی بدا ت کیدز بد
افزایش کمی و کیفی تولیز

 ین جا عه ایشانی بش وردار ای سال تا رفا ا ا نیت غذاییا تد 
اجتمدداعیا فشصددتهای بشابددشا توییددع  تناسددب درآ ددزا نهدداد

   ندز ای  ستحکم  انواد ا به دور ای فقشا فسادا تبعیض و بهش
 حیط ییست  قلوب 

سیاست های 
کلی نظام در 

بخش 
کشاورزی

ی و نیدل بده ت  ین ا نیت غذایی با تکیه بش تولیز ای  نابع دا ل
 ودکفایی در  حصومال اساسی
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پرورش دام

بهداشت، سالمتبازار
و درمان

تامین 
نهاده ها

بازیگران اصلی
حوزه طیور

شرکتهای واردکننده•
شرکتهای دانش بنیان•
دانشگاه ها و موسسات •

تحقیقاتی
نخ گان•

ز توییع کنن شکت های•
هاقصابی•
هافشو گا •
تبزیلیصنایع•

دارووغذاسای ان•
دا پز کیسای ان•
پز کینظامسای ان•

واردکننز  شکت های•
عمو ینهادهایوبشکتبنیاد•
تهارالو عزنصنعتاویارال•
روستاییتعاونی•
کشاورییجهادویارال•
دارووغذاسای ان•
دا پز کیسای ان•

بازیگران اصلی حوزه طیور
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49 تکالیف و الزامات نهادهای حاکمیتی

ویارال جهاد 
کشاوریی ویارال بهزا ت

ویارال صنعتا 
 عزن و تهارال

سای ان 
دا پز کی

 هلس  ورای 
اسال ی

سای ان حفاظت 
 حیط ییست

سای ان  لی 
استانزارد

 قالعه و ارییابی وضعیت 
کمی و کیفی اجزای تنوع 
ییستی و ذ ایش ژنتیکی 

کشور

تعیین و کنتشل کیفیت 
کامهای صادراتیا وارداتی و 

تولیز دا ل

سیاستگذاری تا ین 
بهزا ت و سال ت دام و 

فشآورد  های دا ی

تعیین استانزاردهای  واد 
 وراکی و آ ا یزنیا 
نظارال و کنتشل کیفیت

سیاست گذاری و نظارال بش 
صنایع بخصوص واحزهای 

بزرگ

سیاستگذاری و نظارال بش 
تا ین نیای کشور به 

 حصومال کشاوریی و دا ی
قانون گذاری

سای ان تعاونی 
های روستایی

تهیه و توییع نهاد  ها و 
نا  ا ین امال بین روستاییا
 شیز  حصول و ایهاد 

واحزهای ییشبنایی
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شرکت های مطرح در حوزه مرغ و تخم مرغ

(دانش بنیان)طیور مکمل خورا   (دانش بنیان)واکسنتجهیزات تولید گوشت مرغ و تخم مرغ

پ ها
استارتا

پشور   شغ مین ا اجزادا  ادر و جوجه تولیز  حصول نهایی

فشو 
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انجمن هاو صندوق ها  و مراکز تحقیقاتیشتاب دهنده ها 

مکتوژن

 وسسه راییپشسیس ژن

انستیتو پاستور

پایافن یا تهییست بنیان

ان انهمن صنفی تولیزکننزگ
جوجه یکشوی  صنزوق ییست فناوری

صنزوق فشآورد  های 
کشاوریی

صندوق 
فرآورده های 
کشاورزی

اتحادیه  شکزی  شغزاران 
 یهن

انهمن  شکت های انهمن  لی طیور
گو ت  شغینهیش  ای 

کانون پشور  دهنگان 
 شغ تخمگذار

خم انهمن تولیزکننزگان ت
 شغ  ناسنا ه دار

شتاب دهنده ها، انجمن ها و صندوق های پژوهش و فناوری

انهمن صنایع  وراک دام 
طیور آبزیان

اتحادیه تعاونی های 
یکشاوریی  شغزاران گو ت

انهمن جهانی علوم طیور

کانون انهمن های صنفی
 شغ گو تی
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ییست تخمیش
(تولیز پشوبیوتیک )

عالیت ف( دانش بنیان)شرکت داروسازی زیست تخمیر 
در دانشکده داروسازی دانشگاه1381خود را از سال 

پذذیش از تولیذذد . علذذوم پزشذذکی تهذذران آغذذاز نمذذود
مذذام محصذذوالت پروبیذذوتیکی توسذذط ایذذن شذذرکت ت
داتی محصذذوالت پروبیوتیک موجود در بازار ایران وار
ایذه بوده و ایده نوین تولید این فرآورده ها در داخل، پ

و بذا توجذه بذه اهمیذت. گذار تاسیس این شذرکت بذود
هذا، نقش فلور میکروبذی در سذالمت و به ذود بیمذاری
مکمذل شرکت داروسازی زیست تخمیر به تولید انواع

مذام های پروبیوتیک برای مذوارد و سذنین مختلذف اهت
هذای پروبیوتیک ها ها یکی  از دستاورد. ورزیده است

ر سالهای مهم و بسیار مث تی می باشند که دانشمندان د
انش محصوالت شرکت د. اخیر از آن استفاده می کنند

یکی بنیذذان زیسذذت تخمیذذر شذذامل محصذذوالت پروبیذذوت
تیکی کودکان، بانوان، خانواده و محصوالت غیر پروبیذو
می شامل ویتامین ها و مواد معدنی و محصوالت ط یعی

.باشد

تک ژن ییست
(پشوبیوتیکتولیز )

ه شذذرکت تذذک زن  زیسذذت اولذذین و تنهذذا تولید کننذذد
ه بذا پروبیوتیک در مقیاس صذنعتی در ایذران اسذت کذ
رین اسذذتفاده از فناوری هذذای نذذوین وبذذه کارگیری برتذذ

نیروی هذذذای انسذذذانی متخصذذذ  و باانگیزهسذذذعی در 
ایذذن شذذرکت. افذذزایش سذذالمت مصذذرف کنندگان دارد

لذذوزی بذذه عنوانتنها شذذرکت مذذادر، در زمینذذه ی بیوتکنو
وظیفذه ی اصذلی تذک زن، سذامان . غذایی مطذرح اسذت

دادن بذذه بذذازار تولیذذد و مصذذرف محصذذوالت غذذذایی 
از جملذذه مهم تذذرین .فراسذذودمند در کشذذور می باشذذد

اره زمینه های فعالیت تک زن می توان به موارد ذیل اشذ
:کرد

استارترهای ل نی
پروبیوتیک های ل نی
نوشیدنی های ل نی تخمیری
پروبیوتیک های دام، طیور و آبزیان
پروبیوتیک های غیرل نی
فعالیت های خدماتی

کیمیاییم
(تولیز پشی بیوتیک)

یذت و شرکت دانش بنیان کیمیذازیم بذا هذدف فعال
ذایی و تولید محصوالت زیست فناوری در صنایع غ

وانه همچنین صنعت دام، طیذور و آبزیذان بذه پشذت
دوازده سذذذذال فعالیذذذذت و پذذذذژوهش در حذذذذوزه 
ال محصوالت تخمیری و آنزیم های صذنعتی در سذ

تاسذذیس و بذذا محوریذذت تولیذذد محصذذوالت1393
ه با توجذ. مخمری فعالیت خود را آغاز نموده است

بذذه اهمیذذت و نقذذش تولیذذد محصذذوالت سذذالم در 
ج و سذذالمتی مذذردم، شذذرکت کیمیذذازیم بذذا اسذذتخرا

مطالعه اجزای دیذواره سذلولی مخمذر تذالش هذای 
در جدی در جهت تقویت سیستم ایمنذی حیوانذات

راسذذتای کذذاهش مصذذرف آنتذذی بیوتیذذک هذذا آغذذاز
.نموده است
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(ادامه)شرکت های فناور توانمند در حوزه طیور 

طیوران ابزار
(تولیز تههیزاال و  ا ین آمال  شغزاری)

)
فعالیت خود را در 1374شرکت طیوران ابزار در سال 

شذرکت. زمینه ساخت تجهیزات مرغداری آغاز نمذود
یذا از طیوران ابزار با استفاده از آخرین فنذاوری روز دن

طریذذا همکذذاری بذذا شذذرکت هذذای بذذزرگ اروپذذایی و 
رچم همچنین رعایت اصل مشتری مداری ت دیل بذه پذ

.دار صنعت تجهیزات مرغداری در خاورمیانذه گردیذد
طیوران ابذزار تذا کنذون مفتخذر بذه ارهذه محصذوالت و
خدمات متنوع به سذالن هذای مرغذداری اجذداد، مذادر، 
ه تخمگذار و گوشتی در داخل و خذارج کشذور گردیذد

تمر طیوران ابزار با نگاهی نوین بذه صذورت مسذ. است
در جهت به ود محصوالت و خدمات خود قذدم خواهذد 
رین گذاشت و جلذ  رضذایت مشذتریان شذرکت بذاالت

هدف آینده شرکت می باشد

واکسن پارس
(تولیز واکسن های طیور)

شذذرکت دانذذش بنیذذان واکسذذن فنذذاور پذذارس در سذذال
هذای به منظور دستیابی و بومی سذازی فنذاوری1390

سذن نوین در صنعت واکسن سازی کشور به ویذژه واک
ته از آن زمذان تذاکنون هسذ. های ویروسی تشکیل شد

اتی مرکزی شرکت با ایجاد گروه های مختلذف تحقیقذ
ای متناسذذ  بذذا موضذذوع ابتذذدا بذذه شناسذذایی شذذکاف هذذ
ود فناورانه بوجود آمده میان دانش واکسن سازی موجذ
ه در کشور با پیشذرفت هذای صذورت گرفتذه در عرصذ
و جهانی پرداختذه و سذاس بذا اجذرای فرآینذد تحقیذا
نایع توسعه دانش فنی نوین را در جهت استفاده در صذ

.واکسن سازی داخلی بومی سازی نموده است

بن دا فشآور
(تولیز آنزیم های  وراک طیور)

بدا 1394 شکت توسدعه بدن دا فدشآورا در سدال 
در هددزف دسددتیابی بدده دانددش فنددی تولیددز آنددزیم

قیدق و تح-صنایع  ختلفا فعالیت های ییدش بندایی
پددس ای دسددتیابی بدده. توسددعه  ددود را آغددای نمددود

سدایی دانش فنی تولیز  حصومال آنزیمی و بو ی
با احدزا  1395این تکنولوژیا در آبان  ا  سال 

 تش  شبع در 5000کار انه ای به  ساحت بالغ بش 
ایی  هشک صنعتی صفاد ت در عشصده پیداد  سد

سدتین ایدن  دشکت بدشای نخ. تفکش تولیز گام نهاد
یدز بار  فتخش به ا دذ گدواهی داندش بنیدان در تول

 حصددومال آنزیمددی در  قیدداس صددنعتی ای نهدداد 
دا  شکت توسعه بدن.ریاست جمهوری  ز  است

نده فشآور دارای ا کاناال تولیزی با سه  دط جزاگا
 تش  شبع اتاق تمیدز 1200فش انتاسیون و بیش ای 

ال جهت تولیز انواع  حصومال آنزیمی و  حصدوم
بیولوژیددددک بددددود  و همچنددددین دارای یکددددی ای 

.ت ههزتشین آی ایشگاههای کنتشل کیفی اس



تحلیل صنعت طیور ایران54

 ود ایدن حهدم تولیدز و ییشسدا ت هدای  وجد. تولیزاال  شغ و تخم  شغ کشورا ایشان را بین د  کشور بشتش دنیا قشار داد  استحهم
و دت بایارهای پش صشف  نققه که عمزتا وابسته بده وارداال گ. ایشان را در سال های آتی ای وارداال  حصول نهایی بی نیای  ی ساید

ایدن حدال سدا تار ایدن صدنعت در کشدور ان بدا .  شغ و تخم  شغ هستنز نیز سش ایه گدذاری در طیدور ایدشان را  جدذاب  دی سداید
واحدز در صدنعت طیدور ایدشان  شدغول 25000بشرسی عوا ل تولیز نشان  ی دهز که جمعا حزود .  نحصشبفشد و البته  نسوخ است
کشور دیگش بسیار عهیب به 9آ اری که در  قایسه با . واحز  شبوط به  شغزاری ها  ی  ود23000فعالیت هستنز که ای این  یزان 

. دارندزچشا که در این کشورها ینهیش  های تولیز نقش  حوری فعالیت های تولیزا بشنا ه ریزی و صادراال را بش عهز . نظش  ی رسز
95ینهیش  وجود دارنز کده 20و 11به عنوان  ثال در بشییل و تشکیه که یکی ای رقبای  نققه ای ایشان  حسوب  ی  ود به تشتیب 

 حصدومال % 18ینهیدش  فعدال بدود  و 20ینهیش   وجود حزود 44در حالی که در ایشان ای . تولیزاال طیور بش عهز  آن ها است% 
.این بخش را تولیز  ی کننز

 درصزی واکسدن و داروا و وارداال  کمدل و پشوبیوتیدک ای  هدم 70درصزی  وراک طیورا 80درصزی جوجه اجزادا 100وارداال
.تشین عوا ل تاثیشگذار بش تاب آوری و رقابت پذیشی صنعت  شغ و تخم  شغ ایشان است

شدکل هدای وابستگی به  ارش ای کشور در  حصومال فوق الذکشا پشاکنز  بودن عوا ل تولیز در  ارش ای ینهیش  های تولیز و تعدزد ت
صدادراتی تصمیم گیش این حوی   نهش به پایین آ زن ضشیب بهش  وریا افزایش هزینه های تولیز و نداتوانی در رقابدت در بایارهدای

. گشته است
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شناسایی چالش ها و نقاط کلیدی-5

1

2

3
چالش های اصلی
خوشه

چالش های اصلی
Vs.

نقاط کلیدی

برنامه ها و راهکارها
Vs.

چالش های اصلی
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وارداتی بودن  وراک  شغ

2 ا عزم دستشسی به  وقع و ب
هزینه  ناسب به واکسن

3 زم  صشف آنتی بیوتیک و ع
نظارال

4 ه ا ص های تولیز غیشبهین

5 تقاضای ییاد  شدم بشای 
 شغ های سنگین

وابستگی در تا ین6
 شغ اجزاد و  ادر

1

قیمت گذاری دولتی و کاهش
سود عوا ل

7
عزم نقش آفشینی 
ینهیش  های بزرگ 

تولیز

8



57 وابستگی در تامین مرغ اجداد و مادر-1چالش 

ایدشان سشانه  صشف بامی گو ت  شغ نشان دهنز  اهمیت بامی ایدن کدامی اسدتشاتژیک در
حصدول ای وجو  ا نیت غذاییا اطمینان ای تا ین  ستمش نهاد  ها به  نظدور تدا ین  یکی . است

اسدت یکی ای نهاد  های کلیزی حوی  طیورا جوجه یکشوی  گو تی یا تخدم گدذار. نهایی است
.که به تشتیب حاصل  شغ  ادرا  شغ اجزاد و در بامتشین سقحا  شغ مین است

 یلیارد ققعه جوجه ریزی در کشور انهام  ی  ود که بخش1.3در حال حاضش سالیانه حزود 
دمر ای دو کشور آ شیکا  یلیون 10عمز  ای ای  شغ اجزاد و  ادر ای طشیق وارداال و با هزینه 

.انهام  ی  ودو انگلستان 

 هتمع  شغ مین آرین در بابلکنار بدا هدزف  ودکفدایی1369این در حالی است که در سال 
تا به امن سهم بایار آن رو به کداهش بدود  و 1380در این ی ینه تاسیس گشدیز  ا ا ای سال 

.ا شوی به یک درصز رسیز  است

 رونز وارداال ای اینبا وجود آن که هزینه وارداال  شغ اجزاد و  ادر چشمگیش نیستا ا ا ادا ه
ی ای  نهش به نابودی  شغ مین آرین و در نتیهه  قش جزی بشای ا نیدت غدذایی یکددو کشور 

. هم تشین  نابع پشوتئینی کشور  واهز  ز

2

3

4

5

6

1

7

8
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1355 1362 1371 138013691357

وارداال  شغ مین نژاد آربوراکشی آ شیکا
به  زرعه کز زا در بویین یهشا

تصویب طشح احزا   هتمع پشور   شغ
مین در بابلکنار

وارداال  شغ مین نژاد هایبشو هلنزی به 
بابلکنار

درصدزی آریدن بده 85 شوع فشآینز کاهش سهم 
یک درصدز بدا وارداال گسدتشد   دشغ اجدزاد ندژاد 

راس توسط سای ان کوثش و  شکت یربال
کنارافتتاح  هتمع  شغ مین بابل

اسدان کشته  زن اکثش  شغ ها توسدط کار ن
آ شیکددایی و انتقددال باقیمانددز   ددشغ هددا بدده

 هتمع ییاران قزوین

فناوری 
پشور  
 شغ مین

آ شیکا

انگلیس

هلنز

آلمان ایشان

بشییل

هنز

فشانسه

(ادامه)مادر وابستگی در تامین مرغ اجداد و -1چالش 

2

3

4

5

6

1

7

8
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هزینه خورا  یک
کیلوگرم وزن 
زنده مرغ

ضری میانگین
ت دیل غذایی

ن میانگین وزن بد
(گرم) سن 

پرنده 
راس (روز)

308 آرین
راس 
308 آرین

راس 
308 آرین

4179 4261 1.52 1.75 2430 2000 37

4427 4504 1.61 1.85 2918 2420 42

4812 4796 1.75 1.97 3583 2810 49

جیره پایانی جیره رشد جیره آغازین
ارزش 
راس غذایی

308 آرین
راس 
308 آرین

راس 
308 آرین

3200 3000 3100 2950 3000 2900
انشژی 

 تابولیسمی 
(Kcal/Kg)

20 18 21.5 19 23 21.5
پشوتئین 

(درصز)

هزینه واردات 
(میلیون دالر)

محل 
تامین نیاز کشور نام رده

10 وارداال هزار240 اجزاد

60
(در صورال وارداال)

-دا لی 
وارداال  ادر یلیون11

468
(در صورال وارداال) دا لی  یلیون1300

جوجه 
گو تی

5200
(در صورال وارداال) دا لی گو ت  شغ یلیون تن2.6

(ادامه)مادر وابستگی در تامین مرغ اجداد و -1چالش 

مرغ 
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مرغ اجداد 
GGP

 GPمرغ اجداد 

مرغ مادر

جوجه یکروزه
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375000
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واردات خوراک مرغ-2چالش 60

 اجدزای اصدلی . ای قیمدت تمدام  دز   دشغ را تشدکیل  دی دهدز% 65و  کمل حزود  وراک
 وراک  شغا ذرالا کنهاله سویا و افزودنی های میم  حسوب  ی  ونز

80 % ددوراک طیددور کشددور ای طشیددق وارداال و ای کشددورهای سددوئیسا هلنددزا انگلسددتان و 
 ز  کده حهم بامی تولیز گو ت  شغ و تخم  شغ در کشور باعث. سنگاپور تا ین  ی گشدد

.زدنیا قشار دا ته با دهم و  شم ایشان در ی ینه وارداال ذرال و کنهاله سویا در جایگا  

عندی این  ساله ای یک سو وابستگی صشف به  ارش ای کشدور در نهداد  اصدلی ایدن صدنعت ی
ه و ای سوی دیگش قیمت  وراک در اثش نوسان قیمت اری نوسدان دا دت.  وراک را در پی دارد

.کاهش کیفیت آن در اثش حمل و نقل به  زال طومنی  حتمل  واهز بود

 ی همچدون های  وراک طیور  ا ل پشوبیوتیکا پشی بیوتیکا آنزیم هایعالو  بش اینا  کمل
این  واد بده . لیزین و فیتای و سایش  واد  عزنی و آلی است که ای  نابع دیگش تا ین نمی  ونز

یی را سال ت دستگا  گوار  کمک کشد ا ایمنی بزن طیور را بام  ی بشنزا جدذب  دواد غدذا
80در سدال گذ دته وارداال بدیش ای ایدشان . کنندزافزایش داد  و ر ز طیور را تسشیع  دی 

. یلیون دمری  کمل را تهشبه کشد
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61 (ادامه)مرغ واردات خوراک -2چالش 

%65; وراک

%14;جوجه یکشوی 

%6;واکسن و دارو

%4;تعمیش و نگهزاری
%4;پشسنل

%7;سایش

اجزای هزینه پرورش مرغ

واردات

80%

تولید داخل

20%

منابع تامین خورا  طیور

تمامهزینهدرخورا ،چشمگیرنقشازحاکیشدهاراههآمارهای
ایرانطیورخورا %80دیگرسویاز.استمرغگوشتشده

.داردقرارارزقیمتنوسانمعرضدرووارداتی
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(ادامه)مرغ واردات خوراک -2چالش 62

ذرت

60%

کنجاله و روغن سویا

35%

کنسانتره

5%

نوع  وراک

ذرال

اکنهاله سوی

حهم وارداال 
( یلیون تن)

کشورهای اصلی 
صادرکننز 

رتبه ایشان در 
وارداال دنیا

سهم وارداال ای 
نیای کشور

 بلغ وارداال 
( یلیون دمر)

7.380%6

10 90% 1.43651

1610

شا انگلستانا اتشی
اروگوئها هنز و 

سوئیس

سا انگلستانا سوئی
هلنزا سنگاپور و 
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وین م ه یزان  صشف  وراک  شغ گو تی
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63 واردات واکسن مرغ-3چالش 
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 درصز ای واکسن های  ورد نیدای طیدور ای 25در حال حاضش با وجود توانمنزی های دا لی تنها

 وسساال بزرگ و  شکت های فناور دا لی تا ین  ی  ود

استاین  ساله بامرفتن قیمت و د واری دستشسی به  وقع به واکسن را در پی دا ته

 یلیون دمر اری دولتی بشای این  نظور است38حاکی ای تخصیص 97آ ار سال 

ه سویه هدای افزون بش این بخاطش جهش ژنتیکی عوا ل باکتشیایی و ویشوسی  ی بایست هش سال

.جزیز  شیزاری و وارد کشور  ونز

کده  یزان انقباق با بیماری های اقلیم ایشان و کارایی این سویه ها نیدز ای جملده  دواردی اسدت

 ورد غفلت واقع  ی  ود

ستنزفشانسها تشکیها ایتالیاا هنز و کشواسی صادرکننزگان عمز  واکسن طیور به ایشان ه



(ادامه)مرغ واردات واکسن -3چالش 64
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(سه و چهار سویه)
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65 بیوتیک و عدم نظارتمصرف آنتی -4چالش 

دز دام و بخش ییادی ای آنتی بیوتیک های تهویز  ز  توسط دا پز کان با هدزف تسدشیع ر 
ی  ضدش این داروها به دلیل ای بین بشدن باکتشی هدا. طیور صورال  ی گیشد تا بشای در ان آنها

. ندزدستگا  گوار  دام و طیورا ی ینه هضم و جذب بیشتش غدذا توسدط آندان را فدشاهم  دی کن
شفی و افدزایش عالو  بش اینا استفاد  ای آنتی بیوتیک ها سبب بهش  بشداری بیشتش ای غذای  ص

. یزان اضافه وین رویانه  شغ های گو تی و یا تخم  شغ  ی  ونز

ت بدام باتوجه به این ا ش که پشنزگان در سیستم های پشور ی  تدشاکم در گلده هدای بدا جمعید
ار انده جوجده پشور   ی یابنز و بزین تشتیب بوسیلة عوا ل  ختلفی ای قبیل حمدل و نقدل ای ک

ه حدشارال کشی به واحزهای پشور ا تشاکم بامی جمعیت ا واکسیناسیونا نوساناال  زیز درج
عدادل این عوا ل سبب بدشوی ا دتالل در ت. و سایش عوا ل دیگش در  عشض تنش قشار  ی گیشنز

.  های دفاعی بزن  ی گشدنزای و تضعیف  کانیسم یکشوفلورهای رود 

 دشغ و ققدع نکدشدن  صدشف آن یدک هفتده قبدل ای کشدتاربیوتیکا  صشف بیش ای حز آنتی 
 دی در انسداندارویدی و سدشطان استفاد  ای آنتی بیوتیک های غیش های  وجب بشوی  قاو دت 

تیدک را در سال های ا یش بسیاری ای کشدورهای اروپدایی  صدشف پیشدگیشانه آنتدی بیو. گشدد
. منوع و  ششوط به بشوی بیماری کشد  انز
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(ادامه)بیوتیک و عدم نظارت مصرف آنتی -4چالش 66

مصارف انسانی

مصارف دامی

تغییرات مصرف آنتی بیوتیک جهان

European Medicine Agency
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67

 هم تشین  ا ص های سنهش عملکشد تولیدز گو دت  دشغ ضدشیب تبدزیل غدذایی (FCR ) و

.  است( PEF) ا ص کارایی تولیز 

 ضشیبFCRایدن . به  یزان  وراک  صشف  ز  به ایای یک کیلو وین ینز   دشغ ا دار  دارد

2ا بزین  عنا که بشای تولیدز یدک کیلدو گو دت. گزار   ز  است2ضشیب در ایشان حزود 

بدین در کشدورهای پیشدشفته FCRاین در حالی است کده ضدشیب . کیلو دان  صشف  ز  است

.  است1.7تا 1.4

 دو ین  ا صاPEFشگذار را است که عالو  بش ضشیب تبزیل  واد غذایی سایش فاکتورهای تاثی

ایددن  ددا ص در . نیددز لحدداظ کددشد  و بددشای سددنهش و  قایسدده نژادهددای  ختلددف  فیددز اسددت

.  است248و در ایشان 300کشورهای پیششفته حزود 

غیربهینهتولید شاخص های -5چالش 
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(ادامه)غیربهینه تولید شاخص های -5چالش 68

کشور

تو ان )قیمت  وراک 
(در هش کیلوگشم

ه اتحادی
اروپا

روسیه بشییل تایلنز آ شیکا

569652154138

1.63

1.65

4001

1.41

4496

1.73

4931

1.65 1.4

1.64

3313

4271

1.691.7

1.37

4844

5696

وین م ه  شغ 
(کیلوگشم)

قیمت جوجه یکشوی  
(تو ان)

ضشیب تبزیل

اوکشاین

1.81

1.53

3896

4706

ایشان

2

>2

4300

2500

13004 11499 151601044914826
هزینه کل هش کیلو 
 شغ ینز  با احتساب

سایش  تغیشها
119938600

وشدهغذاییت دیلضری باالرفتنموج ایراندرمرغکشتارسنافزایش
. شودمیایراندرتولیدکاراییشاخ آمدنپایینموج عاملدواینترکی 
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69 سنگینتقاضا برای مرغ -6چالش 

 درصدز ای ایدن  یدزان بدا دور  95 یلیون تن گو ت  شغ در دنیدا تولیدز  ی  دود کده 120سامنه
گشم وارد بایار  ی  ود بشای این کدار بایدز وین 1500تا 1000روی و با وین 42پشور  کمتش ای 

.گشم با ز2400تا 1300 شغ ینز  بین 

بقنیا کداهش بام رفتن سن  شغ  ضشاتی ای جمله پایین آ زن کیفیت م ها بام رفتن چشبی  حوطه
رویگی ابتالی  شغ بده بیمداری هدای 39تا 35افزون بش این پس ای . دارد... ضشیب تبزیل غذایی و 

ی اسدت کده ایدن در حدال.  ختلف بیشتش  ز  و  صشف آنتی بیوتیک در این  ققع افزایش  ی یابدز
.طبق قوانین چنز روی قبل ای کشتارا  ی بایست  صشف آنتی بیوتیک ققع  ود

اء درواقع کاهش سن کشتار  شغ و تولیز  دشغ سدایزا  ندافعی ای جملده کداهش چشبدی م ده و ارتقد
کیفیت غذاا کاهش طدول دور  پدشور ا کداهش  صدشف آنتدی بیوتیدک هداا کداهش هزینده هدای 

بدزیل ا بهبدود ضدشیب ت(افزایش رقابت پذیشی صنعت و جذب بایار هدای  نققده و صدادراال)تولیز
غذاییا کاهش  شگ و  یش طیورا کاهش  صدشف سدو ت و ا کدان افدزایش تعدزاد دفعداال جوجده 

.دا تریزی را در پی  واهز 

ادار تغییش ذائقه  شدم ایشان طی سال های گذ ته و عادال به  شیز  شغ های سنگینا  شغزاران را و
زاد دور  این عمل  وجب کداهش تعد. به بامبشدن سن کشتار به  نظور وین گشفتن  شغ کشد  است
.های جوجه ریزی و کاهش  ا ص کارایی تولیز  ز  است
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(ادامه)سنگین تقاضا برای مرغ -6چالش 70
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71 عوامل تولیدقیمت گذاری دولتی و کاهش سود -7چالش 

قیمت تولیزکننزگان ییاد و همگنا. بایار  شغ ای جمله بایارهای رقابت کا ل  حسوب  ی  ود

ا و پذیش بودن عوا لا وجود اطالعاال کافی در دستشس تمام عوا لا ورود و  شوش آیاد به بایار

.عزم وجود سود نا تعارف بشای تولیزکننزگان  عزود

ت نده تنهدا در چنین  شایط رقابتیا قیمت بهینه تحت نیشوهای بایار تعیین  ز  و  زا لده دولد

. سودی نزا ته بلکه سود عوا ل را به  کلی ناصحیح تغییش  ی دهز

 پدایین تدش ای % 20به عنوان  ثال قیمت سقف تعیین  ز  بشای هش کیلو  دشغ در بدایار حدزود

زگان اسدت این قیمت گشچه به ظاهش به سود  صدشف کنن. قیمت  وجه بشای تولیزکننزگان است

ش قیمت هدا ا ا با کاهش انگیز  تولیز در تولیزکننزگان در آینز  سدبب کداهش تولیدز و افدزای

 دشغ جالب آن که بشنا ه ریزی نا ناسب تولیز باعث  ز  است که قیمدت فدشو .  واهز  ز

.در بایار پایین تش ای قیمت  صوب با ز

هدای بایار. در ی ینه تخم  شغ قیمت فشو  در بایار پدایین تدش ای قیمدت  صدوب دولتدی اسدت

صادراتی همچون عشاق نیز به علدت سیاسدت هدای  ققعدی دولدت و عدزم اسدتمشار صدادراالا 

.کشورهایی  ثل تشکیه را جایگزین ایشان کشد  انز
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عدم نقش آفرینی زنجیره های تولید بزرگ-8چالش 72

 ز سهم ناچی. واحز  شغزاری یکی ای نقاط ضعف بزرگ صنعت طیور ایشان  حسوب  ی  ود23000وجود
هشکزام ای این واحزها ای بایار گو ت و تخم  شغ  نهش به ضعف بنیه  الی آن هدا  دز  اسدت و بده ناچدار

حصول بشای ادا ه حیاال بخصوص در  شایط اقتصادی  تالطم کشور انا دست به دا ان واسقه ها  ز  یا  
اد  ای ضعف توان  الی نیز  شغزاران را وادار به عزم استف.  ود را به صورال  زال دار به فشو   ی رساننز

هدش  وری ایدن  دوارد ب. واکسنا پشوبیوتیکا فشو   شغ سنگین  و عزم رعایت  سائل بهزا تی  دی کندز
2تولیز  حصول را کاهش  ی دهز به گونه ای که ضشیب تبدزیل  دوراک ایدن واحدزها بده طدور  یدانگین

در  هموعا  حصول . است1.6این عزد در  ورد ینهیش  های بزرگ طیور ایشان حزود . گزار   ز  است
.غیشرقابتی چه ای لحاظ قیمت چه کیفیت نتیهه تولیز  حصول در نبود ینهیش  های بزرگ است

کنتدشل ینهیش  ها  شکت های بزرگی هستنز که  ی تواننز فعالیت های  ود را به صورال عمودی یا افقدی
هدای در ینهیش  عمودی  الکیت تمام واحزها با  شکت اصلی است ا ا در حالت افقدی کده ینهیدش . نماینز

ا  در ایشان بش اساس آن فعالیت  ی کننز  الکیت واحزهای  شغ  ادرا جوجه کشدیا تولیدز دان و کشدتارگ
زاران ای در واقع  شغد. ا تیار  شکت  شکزی است و  ابقی فعالیت ها به صورال قشاردادی کنتشل  ی  ونز

.ی کننزا کاناال ینهیش  ای قبیل جوجها دانا واکسن و دارو و کشتارگا  استفاد  کشد  و کار زد دریافت  

 ینهیش  بش وردار ای 44در ایشان  شوع به فعالیت کشد  انز و هم اکنون 1394ینهیش  های تولیز ای سال
واحدز 1800واحدز جوجده کشدیا و 52کار انده  دوراکا 46کشدتارگا ا 50واحز  دادر گو دتیا 197

.هزار تن گو ت را دارا هستنز700 شغزاری گو تی توان تولیز سامنه 

1397انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه، 
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73 (ادامه)عدم نقش آفرینی زنجیره های تولید بزرگ -8چالش 

کارکردهای یک مهمترین 
طیورزنجیره تولید 

حذف واسقه ها
 اعمدددال  دددزیشیت فندددی و

ان نظارال بهزا تی بدش ارکد
تولیز

الافزایش کیفیت  حصوم
اییتوسعها تشویج و بشنزس
کاهش هزینه تولیز
 ا ل کلیه عوبهش  وری بهبود

تولیز
 فشهندددگ سدددایی الگدددوی

 صشف صحیح  حصومال
 بکددارگیشی فندداوری هددای

نوین
 کدداهش ریسددک سددش ایه

گذاری
 افدزایش قددزرال رقابددت در

بایارهای صادراتی

تعاونی هایاستانیااتحادیه هایجملهایتشکل300حزودحاضشحالدر
که هاتشکلاین. ی کننزفعالیتحوی ایندرانهمن ها عبو ختلف هشهای

کشورتمامدر وداعضایبینجوجهودانتوییعدربش وردارنزصنفیاعتبارای
. ی داننز وجود شایطادا های انعراهاینهیش گستش ودا تهدست

و تولیدشکل گیری زنجیره های موانع مهمترین 
ت دیل شدن به برندهای بزرگ 

تشکل ها

قهواسیکحزاقلتولیزعا لدوهشبینایشاناطیورصنعتفعلیسا تاردر
نمی شغزاردستبه ستقیمصورالبهکار انهایدان ثالعنوانبه.داردقشار
تهالب.کننز ی شیزاریواسقهای شغزارجایبهرا شغهاکشتارگا یا.رسز

چشاتنزنیس یلبیهاواسقهبارابقهبههمچنزانفعلیسا تاردرتولیزعوا ل
.نماینزتا یندار زالپشدا تصورالبهرا ودنیایهایتواننز یکه

واسقه ها

بهیاکشد هاضافدارویتهویزداروفشو نز باتوافقاساسبشدا پز کانبعضی
بشایهاینهیش کهاست واردیجملهایدارو.دهنز یارجاع اصافشاد

صشف سشانهاینبشعالو .کننز یتا ین ودقشاردادیا الکیتتحتواحزهای
.استها شغزاریایتشپایینچشمگیشیطوربههاینهیش دردارو

دا پز ک ها

ایارودوواکسنتوییعبه هبوررادا پز کیسای انصنعتافعلیسا تار
درصزی30افزایش.استکشد کشورسشاسشدرپخش شکت150طشیق
ایواکسن زن ارشوها شغزاریایواکسن وردنبشگشتدارواقیمت

ز واهبینایهاینهیش فعالیترواشباکهاست واردیجملهایسشدینهیش 
.رفت

پخش دارو 
و واکسن

بزنه 
ویارال جهاد 
کشاوریی

جملهای...وکشتار هویریزیاجوجه هوی ادراجوجهحوالهپشوانهاصزور
. ز واهزکاستههاآنتعزادای زالبههاینهیش ورودباکهاست واردی

و خالفتبهراکشاورییجهادویارالبزنهایبخشیاست مکن شایطاین
سایدوادارهاینهیش علیهکار کنی

1

2

3

4

5

6

7

8



چالش های اصلی.Vsنقاط کلیدی 74

 صشف آنتی بیوتیک و عزم نظارال 

وارداتی بودن  وراک  شغ

وابستگی در تا ین  شغ اجزاد و  ادر

قیمت گذاری دولتی و کاهش سود عوا ل

 ا ص های تولیز غیشبهینه

عزم دستشسی به  وقع و با هزینه  ناسب به 
واکسن

2

1

3

5

4

6

لی
اص
ی 
ها
ش 
چال

7تقاضای ییاد  شدم بشای  شغ های سنگین

8عزم نقش آفشینی ینهیش  های تولیز بزرگ

واکسن

پشوبیوتیک و  کمل  وراک

تولیز  شغ سایز 4

3

 شغ مین 

2

1

ی
نقاط کلید

ینهیش  های تولیز گو ت و تخم  شغ 5



75 چالش های اصلی.Vsبرنامه ها و راهکارها 

 صشف آنتی بیوتیک و عزم نظارال 

وارداتی بودن  وراک  شغ

وابستگی در تا ین  شغ اجزاد و  ادر

قیمت گذاری دولتی و کاهش سود عوا ل

 ا ص های تولیز غیشبهینه

عزم دستشسی به  وقع و با هزینه  ناسب به 
واکسن

2

1

3

5

4

لی6
اص
ی 
ها
ش 
چال

7تقاضای ییاد  شدم بشای  شغ های سنگین

8عزم نقش آفشینی ینهیش  های تولیز بزرگ

های  وراکتولیز آنزیم 

ورطیپشوبیوتیک و پشی بیوتیک تولیز 

6
7

8

احیای  هتمع  شغ مین آرین

3

1

5

2

ب
رنامه ها 

و راهکارها

10

11

توسعه و نوسایی  ا ین آمال 

تولیز واکسن های اولویت دار طیور

بشنا ه ریزی جایگزینی ذرال و کنهاله 
سویا 

جیش  طیوردر 

تولیز دستگا  جوجه کشی صنعتی و 
اجزای دستگا  تولیز  وراک

12

13

بشنا ه ریزی صادراال پایزار

توسعه ارتباط  شکت ها و ینهیش  های بزرگ تولیز 
با  شکت های دانش بنیان
تهزیز سا تار صنعت 

با  حوریت ینهیش  های بزرگ

ایهاد  تابزهنز  در حوی  هو منزسایی

فشآوری و تولیز گلوتن9

توسعه بایار دستگا  پخت و باییافت 4
پشوتئینی و کشتارگاهیضایعاال 
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برنامه ها و راهکارها-6

1

2

3

4
توسعه مقیاس
(Scale-Up)

توسعه زیست بوم

اقدامات ملیتولید بار اول
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یتنظیم گرو سیاست گذاری 

اتحادیه هاو انجمن ها 

صندوق ها بازار 
و تاب آوری ملی 
رقابت پذیری 
شرکت های بین المللی

دانش بنیان یا 
توانمند

هااستارتاپ 
شتاب دهنده ها 

و 
تیمراکز تحقیقا

زنجیره های 
بزرگ تولیدی

ن تولیدکنندگا
تخم مرغمرغ و 

تمرکز برنامه های ارائه شده
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یی

ذا
 غ
ت

 نی
و ا

ت 
ال 

س
ی
اد
ص
اقت

ه 
سع

تو
  /

ی
ار
 ت

سا

زارتولیز  ستمش و پای
 شغ و تخم  شغ

ارتقای استانزاردهای
ش تولیز با تاکیز ب
سال ت بیشتش 

 حصومال

توسعه بایار و 
صادراال

ت تهزیز سا تار صنع
طیور با  حوریت 
 شکت های بزرگ

افزایش بهش  وری با
استفاد  ای ظشفیت 

ان دانش بنی حصومال
دا لی

اقزا اال در 
سقح  لی

سا ت بار 
اول

توسعه 
 قیاس

توسعه 
ییست بوم

توسعه بایار پشوبیوتیک و آنزیم

به اری دولتیکاهش پلکانی تخصیص
وارداال نهاد  ها و  حصومال  شابه 

دا لی
همکاری سای ان ها بشای ینهیش  سایی

ابت تولیز و ایهاد و تقویت بشنزهای رق
پذیش

دار واکسنتولیز سویه های اولویت
و  کانیزم های آنزیمیفشا وان طشاحی

ذرال  کانیکی استفاد  ای گنزم به جای
در  وراک

در کشیفشا وان سا ت دستگا  جوجه
 قیاس صنعتی

توسعه ارتباط  شکت های بزرگ و 
 شکت های دانش بنیان

توسعه صادراال  حصومال و  ز اال 
دانش بنیان حوی  طیور

یت نوسایی  ا ین آمال و افزایش ظشف
تولیز تههیزاال

تولیز  شغ میناحیای

ایع  تابزهنز  هو منزسایی صنایهاد
غذایی و کشاوریی

اهزاف بشنا ه ها و اقزا اال

فشادستگاهی
ی
ت بوم نوآور

ی ییس
ت و نهادها

 عاون

رویکشدها

ای توسعه بو ی فناوری هد
کلیزی راهبشدی

 حوریدددت  دددشکت های 
عه پیشگام با هدزف توسد

بشنددزهای  قددشح رقابددت 
پذیش

توسددعه  حصددومال بددش 
کسددددب اری   بنددددای

افزود  بیشتش

ن جلب  شارکت ذی نفعدا
و ایهدداد ائددتالف بدده نفددع

نوآوری و تحول

اهداف، رویکردها و برنامه های بخش مرغ و تخم مرغ

(CSL)فشآوری و تولیز گلوتن 

ایعاال باییافت ضتوسعه بایار دستگا 
پشوتئینی



راهکارهابرنامه ها و 80

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

ت دار طیور
ی اولوی

ن ها
تولید واکس

ت و کنجاله سویا در جیره طی
ی جایگزینی ذر

طراحی مکانیزم ها
ور

تولیز دستگا  جوجه کشی صنعتی و 
ک

ی دستگا  تولیز  ورا
اجزا

ن
ن آری

ی تولید مرغ الی
احیا

1

ک طیور
ی بیوتی

ک و پش
تولیز پشوبیوتی

2

 
ی خورا

تولید آنزیم ها

3
ت
ن آال
ی ماشی

توسعه و نوساز
4789

ایجاد شتابدهنده در 
ی
حوزه هوشمندساز

گ 
ی بزر

ت ها و ینهیش  ها
توسعه ارتباط  شک

ت
تولیز با  شک

ی 
 ها

ش بنیان
دان

1112

بشنا ه 
ی تو

ت ینهیش  ها
ت با  حوری

ی تهزیز سا تار صنع
ریز

لیز و 
ی رقابتی

تبزیل آن ها به بشنزها

13
ت پایدار

توسعه صادرا

5
ت پروتئینی و

ت ضایعا
ت و بازیاف

توسعه بازار دستگاه پخ
کشتارگاهی

6

ن 
ی و تولیز گلوت

فشآور
(

C
S
L

)

10



81

اقزا اال اجشایی

 ودکفایی و ققع وابستگی-1

تا ین ا نیت غذایی-2

به  نظور احیای توانمنزی های ایشان در حوی  پشور   شغ میدن دو

: سیش در نظش گشفته  ز  است

در  سیش اول تمشکز بش احیای واحز دولتی بابلکنار  واهز بود

در  سیش دوم عالو  بدش واحدز دولتدیا ای  دشکت توانمندز در بخدش

 صوصی نیز بشای ورود به پشور   شغ میدن و ایهداد واحدز جزیدز

ارآ زی های حمایت  ی  ود تا بتواننز در رقابت با واحز بابلکنارا ناک

.احتمالی آن را پو ش دهز

ار بده در هش دو  سیشا ایهاد واحز پشتیبان در  دهشی بده جدز بابلکند

. نظور حفظ ذ یش   شغ مین و افزایش ا نیت ضشوری  واهز بود

بایسددداییا بشویرسدددانی تههیدددزاال و -1
هو منزسددایی واحددز بابلکنددار جهددت 

حضور قزرتمنز دا لی و  نققه ای

ایهدداد واحددز پشددتیبان پددس ای ارییددابی-2
ظشفیت های  ناطق  ختلف کشور

ارییددابی  ددشکت هددای توانمنددز بخددش -3
 صوصددی کدده ای دانددش و تهشبدده کددافی
بشای ورود به عشصه پشور   شغ میدن
بش ددوردار با ددنز و حمایددت  ددالی بدده 

.صورال پشدا ت وام

هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

احیای تولید مرغ الین آرین-1برنامه 

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

6 1234789101112 513



(ادامه)آریناحیای تولید مرغ الین -1برنامه 82

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234789101112 513 6
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اقزا اال اجشایی

طیورپروبیوتیک و پری بیوتیک تولید -2برنامه 

بیمداریزایی پشوبیوتیک ها به تحشیک ر ز باکتشیهای  فیز رود  و یا به کاهش
ل کشدن این تشکیباال  نهش به ر ز و  تعاد.  یکشوب های  ضش کمک  ی کننز

یدوان  یکشوفلور دستگا  گوار   ی  ود که سال ت رود  و سال ت عمدو ی ح
ی و بیوتیک ها اجزاء غذایی غیشقابل هضدم  حدشک سدال تپشی . را در پی دارد

بداکتشی کشبوهیزراتهای غذایی هستنز که  نابع غذایی بشای پشوبیوتیدک هدا و
های سود نز  حسوب  ز  و ای طشیدق تحشیدک ر دز بدشای حیدوان تداثیشاال 

.سود نزی را به همشا  دارنز

 تن نیای سالیانه کشدور 2000بشنا ه به افزایش تولیز پشوبیوتیک دا لی به این
.داردتن پشی بیوتیک تمشکز 1500و 

وارداال همز ان با افزایش سهم تولیزکننزگان دا لدی اری تخصدیص یافتده بده
. حصول  شابه کاهش  ی یابز

فشاهم کشدن ی ینه همکداری فنداوران-1
و با  شکت های بزرگ ینهیش  طیدور

 زارع پشور   شغ
کددداهش تخصدددیص اری دولتدددی بددده -2

پشوبیوتیدددک و پدددشیواردکنندددزگان 
بیوتیک

:  نمونه  شکت ها
 (یکپشوبیوت)تک ژن ییست  شکت
 (یکپشوبیوت)تخمیش  شکت ییست
 (پشی بیوتیک) شکت کیمیاییم
ینهیش  های بزرگ تولیزی

هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

کاهش  صشف آنتی بیوتیک-1
کاهش اریبشی و وابستگی-2
کاهش قیمت و افزایش دستشسی کشاوریان و صنعت-3
توانمنزسا تن  شکت های دا لی و افزایش صادراال-4

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234789101112 513 6
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

های خوراک مرغتولید آنزیم -3برنامه 

فسدفش بخش عمدز . فسفش یکی ای پشهزینه تشین  واد  غذی جیش   یبا ز
یتیک استا  وجود در اقالم گیاهی جیش  به  کل فیتاتی یا  تصل به اسیز ف

. که قابلیت دستشسی پائین بشای طیور دارد

 جیدش  را فیتای اثشاال  نفی فیتاال بش پدشوتئین و  دواد  غدذی دیگدشآنزیم
 دود و استفاد  ای فیتای همچنین  وجب تحشیک ا دتها  دی.  نثی  ی کنز

. ر ز را به طور  ستقیم ای طشیق افزایش  صدشف غدذا افدزایش  دی دهدز
ای نیز در دیگش آنزیم های  وثش در تغذیه  شغ  ا ل آلفاآ یالی و بتاگلوکون

.این بشنا ه قشار دارنز

بدا به  نظور تا ین تقاضا بشای  شکت هدای بدو یا ی ینده همکداری آن هدا
 شکت های بزرگ ینهیش  طیور توسط  عاوندت علمدی ریاسدت جمهدوری

.فشاهم  ی گشدد

به وارداال همز ان با افزایش سهم تولیزکننزگان دا لی اری تخصیص یافته
. حصول  شابه کاهش  ی یابز

فدددشاهم کدددشدن ی ینددده همکددداری بدددا -1
بزرگ ینهیش  طیور جهدت شکت های 

جددذب سددش ایه و دسددتیابی بدده سددایش 
آنزیم ها

ال تههیدزارا  انزایی تخصیص وام بشای -2
تولیز و توسعه آنزیم های جزیز

کدددداهش تخصددددیص اری دولتددددی بدددده -3
واردکننزگان آنزیم

:  نمونه  شکت ها

 فشآور شکت بن دا

کاهش  صشف  وراک-1
کاهش اریبشی و وابستگی-2
توسعه افزایش توانمنزی های  الی و تحقیق و توسعه  شکت های آنزیم سای دا لی و-3

سایش آنزیم ها

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

1234789101112 513 6
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

 خدم قابل توجهی ای ضایعاال بااری  ینهیش  تولیز  دشغ و تحهم
. شغ دور ریخته  ی  ود

ا ا و با پخت و باییافت ضایعاال واحزهای جوجه کشدیا کشدتارگ
 شغزاری هدا  دی تدوان پودرهدای غدذایی سش دار ای پدشوتئینا 

ای جیدش  طیدور را % 10کلسیم و چشبی تولیدز نمدود کده حدزود 
. تشکیل دهز

  این  داد  غدذایی در  دوراک دام و آبزیدان نیدز  دورد اسدتفاد
. واهز بود

 عشفی  حصول و همکاریفشاهم کشدن ی ینه -1
ش  تولیزکنندزگان  دوراک و ینهیدفناوران با 

های تولیزی

: نمونه  شکت ها

 زر الکتشیک شکت 

کاهش اریبشی-1

کاهش هزینه های تولیز-2

روتئینی توسعه بازار دستگاه پخت و بازیافت ضایعات پ-4برنامه 
و کشتارگاهی

1234789101112 513 6

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

ماشین آالتتوسعه و نوسازی -5برنامه 

در سال های ا یش همکاری  شکت های تههیزاال سای ایشانی بدا  دشکت
ه بد. های اروپایی  وجب ارتقای چشمگیش توانمنزی های آن ها  ز  است

عنوان  ثال یکی ای این  دشکت هدا بدا بهدش   ندزی ای  تدزهای روی دنیدا 
ز و پشوژ  های کلیز در دست ییادی در ایشان و  نققه به انهام رسانز  ان

ر در حال حاضش نیمی ای تولیزاال این  شکت به کشدورهای اطدشاف صداد
. ی  ود

ا ا آنچه  انع ای ر ز این  شکت ها بخصوص در  قیداس صدادراال  یدی
ی  ود فشسود   زن تههیزاال ای یک طشفا و  حدزودیت تدوان تولیدز ا

.سوی دیگش است

توسعه و نوسایی  ا ین آمال  دی تواندز حهدم اریآوری را تدا دو بشابدش
.افزایش دهز

سدعه تسهیل دریافت وام بانکی جهدت تو-1
 ا ین آمال 

ارائدده تسددهیالال بدده صدداحبان  شغددزاری -2
اال جهت نوسایی  ا ین آمال و تاسیسد

با استفاد  ای توان بو ی

:  شکت هانمونه 
 طیوران ابزار شکت

افزایش ظشفیت صادراال و اریآوری-1

افزایش ظشفیت تولیز و کاهش ضایعاال -2

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

توسعه صادرات پایدار-6برنامه 

ومال حصصادراالکننز تسهیلتواننز یذکش ز هایبشنا هتمام
بهزا توکیفیتافزایشهااهزینهکاهشکهچشابا نزطیور

.دارنزدنبالبهراتولیزکننزگانوریبهش افزایشو حصول

به98سالدروبود نزولیگذ تهسالچنزدرحوی اینصادراال
در وجودبایارهایبهتوجهبا.استرسیز  ود یزانتشینپایین

وحوی این حصومالکیفیتو وجودهایظشفیتایشانااطشاف
هب نوطتنهاصادراالحهمافزایشکشورهااینبهصادراالسوابق
یکشورهااعتماد هزدکسب ارجیاودا لیتقاضایریزیبشنا ه
هگذ تهایسالدرکهچشا.استصادراتیهایتعشفهکاهشوهزفا

بشایصادراتیسنگینهایتعشفهوضعیا ققعیهای منوعیت
نرفتدستایبه نهشهاقیمتکاهشودا لنیایبهپاسخگویی

.است ز  نققهکشورهایجایگزینیوصادراتیبایارهایاعتماد

طیدور تهیه بشنا ه بلنز زال تولیز  حصدومال-1
بددش اسدداس توسددط ویارال جهدداد کشدداوریی 

تقاضای دا لی و  ارجی در فصول  ختلف

کاهش تعشفه صادراال تا حزی کده صدادراال-2
ش  حصول به کشدورهای  نققده توجیده پدذی

با ز

ولیز ارائه تسهیالال به ینهیش  های یکپارچه ت-3
 حصددومال طیوربدده  نظددور تشددویق  ددکل

گیشی باییگشان بزرگ

یدای استفاد  ای دیپلماسدی اقتصدادی بدشای اح-4
بایارهددای صددادراتی و توافددق هددای تعشفدده 

تشجیحی 

نددوآوری در  حصددومال پشوسددس  ددز  بدده -5
 صوص با  حوریت تخم  شغ و اجزای آن

اریآوری-1
استفاد  ای ظشفیت های بالاستفاد  صنعت طیور-2
سودآوری و توانمنزسایی پشور  دهنزگان-3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

تولید واکسن های اولویت دار طیور-7برنامه 

 با توجه به جهش های  زاوم عوا ل بیماری یاا واکسن های تزریدق  دز
ر ایدن وابسدتگی د. به دام و طیور نیز  ی بایست هدش سداله بده روی  دونز

قدع کامی استشاتژیک عالو  بش هزینده هدای بدام و عدزم دستشسدی بده  و
ور  شغزاران  ی توانز ی ینه سای ضشباال سدهمگین بده ایدن صدنعت کشد

 یلیدون 56ای نیدای واکسدن کشدور بدا هزینده ای % 75هم اکندون .  ود
.دمری وارد  ی  ود

 بیماری طیور  ا ل اندواع  ختلدف 17این بشنا ه به تسهیل تولیز واکسن
السدماا بشونشیتا انواع  ختلف نیوکاسدلا اندواع  ختلدف کدوریزاا  ایکوپ

ولیدز پنو ووایشوسا رئوا انفلوانزای فوق حادا گا بورو و سدنزروم افدت ت
.تخم  شغ  ی پشداید

ه بش بدود  و تولیز بذر واکسن و تههیزاال تولیز گستشد  آن بسیار سش ای
م را  بشنا ه اصلی در راسدتای  ودکفدایی در ی ینده واکسدن تخصدیص وا

انزایی  ط تولیز است

یدز تخصیص وام بشای را  انزایی  ط تول-1
بذر و تهاری سایی واکسن

ه کدداهش اری دولتددی تخصددیص یافتدده بدد-2
وارداال واکسن

:  شکت هانمونه 

 واکسن پارس شکت

شکت سشو  ایمن سال ت 

شکت ییست واکسن سینا 

شکت  هشگان دارو 

صادراالا کاهش اریبشی و وابستگی-1

کاهش قیمت و افزایش دستشسی  شغزاران-2

اقزا اال اجشاییافزایش بایدهیا کاهش تلفاال و کاهش  صشف آنتی بیوتیک-3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

طراحی مکانیزم های جایگزینی ذرت و کنجاله سویا در جیره طیور-8برنامه 

ئینپشوتوانشژی نبععنوانبهسویاکنهالهوذرالوارداالبامیحهم
خمتوگو تتولیزهایهزینهدرچشمگیشیتاثیشطیورودام وراک

.استدا تهغشبیکشورهایبهوابستگیوسویکای شغ

 هایدانهواقلیمنسبتبهحزیتا ختلفکشورهایدرطیورجیش
لستانانگکشوردر ثالعنوانبه.است نعقفکشورآندر ز کشت
.استاستفاد  وردذرالایبیشگنزم

ابکلزاوگنزم اننزجایگزینهایدانه شابههایویژگیرغمعلی
ش جیدر صشفهااآناینا یگوار ی شکالالسویااکنهالهوذرال
 یآنزیمیو کانیکیفشآینزهایحالاینبا.ساید ی حزودراطیور
این.نمایزجایگزینگنزمبارا صشفیذرالای%50ایبیشتوانز
%20شحزاکثسویاکنهالهجایبهکلزاکنهالهجایگزینیبشای یزان
بهکنهزنهالهکیاکلزاکنهالهایاستفاد بیشتش قادیشبهدستیابی.است
.داردنیایبیشتشتحقیقاتیبهسویاکنهالهجای

فشا ددوان  شددارکت  ددشکت هددای توانمنددز -1
بدددشای دسدددتیابی بددده فشآیندددز تیمارهدددای 

فاد   کانیکیا حشارتی و آنزیمی جهت اسدت
ذرالای گنزم به جای 

 حددزود کددشدن تولیددز  ددوراک طیددور بدده -2
کار انه های تولیز دان بده جدای  شغدزاری 

ها

زا بده آی ایشی ای سقوح  ختلف کلداستفاد  -3
ن بهینه جای سویا به  نظور دستیابی به  یزا

جایگزینی

( همچون کنهز)تحقیقاال روی سایش دانه ها -4
سویابشای افزایش سقح جایگزینی کنهاله

و وابستگیاریبشیکاهش -1
کاهش قیمت  حصومال نهایی-2
افزایش ا نیت غذایی-3

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

CSL حاصدل  یسددانزن ذرال و حدداوی اکثدش  ددواد  حلددول ذرالا
لدی و  حصومال نا دی ای تخمیدش مکتیکدی و غندی ای نیتدشوژن آ

سایش  واد  عزنی و ویتا ین هدا اسدت کده  دی تواندز بده عندوان
.جزئی کلیزی ای جیش  دام و طیور استفاد   ود

 افزایش تعزاد و کیفیدت تخدم  دشغا افدزایش وین جوجده هدای
م ای گو تیا افزایش ایمنی و  قاو ت به بیماری هداا و جدذب بدا

.ویژگی های این  حصول  حسوب  ی  ونز

CSL نبع پشوتئین جیش  را فشاهم  دی% 10ا کان جایگزینی تا 
.ساید

 عشفی  حصول و همکاریفشاهم کشدن ی ینه -1
ش  تولیزکنندزگان  دوراک و ینهیدفناوران با 

های تولیزی

: نمونه  شکت ها

 یرفشوکتوی شکت

کاهش اریبشی-1

کاهش هزینه های تولیز-2

(  CSL)فرآوری و تولید گلوتن -9برنامه 
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توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

تولید دستگاه جوجه کشی صنعتی و اجزای دستگاه های تولید خوراک-10برنامه 

 کشدی  دشایط  ناسدب بدشای  دارش  دزن جوجده ای دستگا  جوجده
سه عا دل  هدم در جوجده کشدی . تخم های نقفه دار را فشاهم  ی کنز

بدا دستگا  جوجه کشی صدنعتی. استو چش ش تخم ها رطوبتاد ا
.ظشفیت چنزهزار تخم  شغ نقفه دار این  شایط را فشاهم  ی ساید

ایش علی رغم اهمیت این دستگا ا توانمنزی های دا لی در سا ت سد
نعتیا دستگا  هاا و تولیز دستگا  جوجه کشی در  قیاس های نیمه ص

.جای  الی آن در تولیزاال دا لی دیز   ی  ود

نعتی و این بشنا ه به تولیز بار اول دستگا  جوجه کشی در  قیاس صد
ال تی بش وردار ای استانزاردهای بین المللی ای لحاظ نشخ تبدزیل و سد

جوجه در کنار اجدزای وارداتدی دسدتگا  تولیدز پلدت  دوراک طیدور
.تمشکز دارد

فشا دددوان  ددددشکت هدددای توانمنددددز -1
تولیزکننز  تههیزاال طیور

ز ارائه تسهیالال سا ت بدار اول و  شید-2
تهمیعی

کاهش اریبشی-1
کاهش وابستگی در  حصومال کلیزی-2

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

ایجاد و توسعه شتابدهنده در حوزه هوشمندسازی-11برنامه 

ایهدداد  ددتاب دهنز  و تعشیددف  ا وریددت -1
بددشای  ددشکت هددای توانمنددز یددا دارای 
پتانسددددیل جهددددت توسددددعه ابزارهددددای 

تدددا ین صدددنایع هو منزسدددایی ینهیدددش  
غذایی

تمشکددز بددش دسددتیابی بدده فندداوری هددای -2
هو منزسایی اصدالح ژنتیدک و پدشور 

ندت دام و طیورا و کداربشد بالکچدینا اینتش
آیندز ا یا و پشینت سه بعزی در ایمنی فش

ه و تولیددز  حصددومالا لهسددتیک و توسددع
تنوع  حصومال

:نمونه  شکت ها

شکت پشتوبیتا 

عی ا ا ددیاا هددو   صددنوپیشددگیشی ای وابسددتگی آتددی در حددوی  اینتشنددت -1
بالکچین و رباال ها

افزایش ا نیت ینهیش  تا ین صنایع-2

 ددیاء و اینتشندت ابالکچدینا هدو   صددنوعی اسدتفاد  توا دان ای تکنولددوژی 
ه طدور  ی توانز به  وبی فشآینز  وجود در صنایع غدذایی را کنتدشل کندز و بد

قابل توجهی  نهش به کاهش هزینه های اضدافی و جدشائم و کالهبشداری هدای
ن و بدا اسدتفاد  ای بالکچدی.  دودحوی  و اطمیندان ای کیفیدت  حصدومال این 

تفاد  اینتشنت ا یاءا ا کان تغییش داد  ها وجود نزارد و همه چیز بین تمام اس
فاد  همچندین تمدام اسدت. کننزگان ای این ینهیش  ثبت  دز  و یکسدان اسدت

الکچدین کننزگان قادر به ردیابی  حصومال و پیگیشی آن هدا بدا اسدتفاد  ای ب
. هستنز

افزون بش این استفاد  ای پهباد و رباال ها در  شاحدل  ختلدف ینهیدش  اری  
.طیور در حال تبزیل  زن به ا شی عادی است

 ه در در کل دنیا  ی توان انتظدار دا دت کدفناوری ها با توجه به جزیز بودن این
ن سالیان آتی بخصوص در حوی  صادراالا وجود سیستم های هو دمنز و  قمدئ

.ه با زدر ینهیش  تا ین صنایع غذایی نقش بسزایی در فشو   حصومال دا ت

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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 شکت های 
دانش بنیان

سماسط

سا انه  زیشیت اطالعاال 
صنعت طیور

اپلیکیشن خدمات طیور هن ور 

 زیشیت اطالعاال دا لی  زارع 

دیوار تخصصی صنعت طیور

پاسخ به  شکالال فنی باییگشان

کاریابی و استخزام صنعت طیور

اپلیکیشن ایران ترید

بایار دیهیتال تخصصی  شیز و 
فشو  نهاد  ها و  حصومال طیور

اپلیکیشن هن کار

حمل و نقل تخصصی  تناسب
با جوجه یکشوی ا گو ت 

 شغا تخم  شغ

ایجاد و توسعه شتابدهنده در حوزه هوشمندسازی-11برنامه 

هوشمندکشاورزی شتاب دهنده تاسیس 

عاونذت پرتوبیتا آمادگی دارد با کمک مشرکت 
ی و علمی و فناوری،صندوق نذوآوری و شذکوفای

شذذرکت هذذای بذذزرگ صذذنعت طیذذور همچذذون 
ای تالونذذگ اقذذدام بذذه تاسذذیس شذذتابدهنده بذذر
عت پاسخگویی به نیازهذای هوشمندسذازی صذن

ایذذن شذذتابدهنده بذذر توسذذعه ابزارهذذای. نمایذذد
ه هوشمندسازی بخش کشاورزی همچون سامان
و های آنالین، هذوش مصذنوعی، اینترنذت اشذیا

بالکچین تمرکز خواهد داشت

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

اقزا اال آتیاقزا اال انهام  ز 

1234789101112 513 6



94

هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

اقزا اال اجشایی

توسعه ارتباط شرکت ها و زنجیره های بزرگ تولید -12برنامه 
با شرکت های دانش بنیان

راک علی رغم پیششفت های چشمگیش دا لی در ی ینه اصالح نژادا  دو
ه طیورا آنزیم هاا  کمل هاا واکسن و داروا همچنان وابستگی ییادی بد

بخش اعظم توانمنزی های دا لدی در ایدن .  ارش ای کشور وجود دارد
.حوی   شهون تال  های  شکت های دانش بنیان است

م بدایار با وجود کیفیت بامی  حصومالا  شکت های دانش بنیدان سده
ال تخصیص اری دولتی به وارداال  حصوم. کمی را ای آن  ود کشد  انز

ا دا .  شابه یکی ای دمیل عزم استقبال بایار ای  حصومال دا لدی اسدت
زم یکی ای دمیل  هما عزم  کل گیشی ارتبداط  سدتمش و در نتیهده عد

ی هدای آ نایی  شکت های بزرگ  صشف کننز   حصومال با توانمنز
. شکت های دانش بنیان است

  در این بشنا ه پس ای  شخص کشدن توانمنزی هدای دا لدی در حدوی
طیورا هلزینگ ها و ینهیش  هدای بدزرگ تولیدز بده  شیدز  حصدومال 

. شکت های دانش بنیان تشویق  ی  ونز

در استخشاش لیست  حصومال  ختلف دا لدی-1
حوی  طیور

بشگزاری جلساال به هم رسانی  دشکت هدای-2
بددزرگ و  ددشکت هددای دانددش بنیددان و ارائدده 
 ز اال تشویقی به  دشکت هدای بدزرگ در

ایای  شیز  حصومال دا لی

کاهش اریبشی-1

افزایش  زیت رقابتی در بایارهای صادراتی-2

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی
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95 برنامه ریزی تجدید ساختار صنعت با محوریت-13برنامه 
زنجیره های تولید و تبدیل آن ها به برندهای رقابتی

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

هزف بشنا ه

 شح بشنا ه

وجدب همانقور که در بخش های قبلی ذکش  ز عزم نقش آفشینی ینهیش  های بزرگ تولیدز در صدنعت طیدور 
.کاهش بهش  وریا افزایش قیمت تمام  ز  و نابسا انی های  تعزدی  ز  است

قیم یدک پیش بینی  ی  ود در صورال تولیز گو ت و تخم  شغ کشور ای طشیق ینهیش  هدا صدشفه جدویی  سدت
. یلیارد دمری عایز کشور  ود

شغا بشکت و در حال حاضش در بخش  شغ گو تیا سپیز اکیانا به پشور و سبزد تا و در بخش تخم گذارا سیم
.الماس طالیی بزرگتشین ینهیش  های کشور  حسوب  ی  ونز

ود وفقیت این بشنا ه ریزی  نوط به  حور قشار گشفتن ینهیش  های تولیز در سیاست گذاری ها  واهز ب.

افزایش بهش  وری صنعت-1
کاهش هزینه ها-2
افزایش رقابت پذیشی دا لی و  ارجی-3
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زنجیره های تولید و تبدیل آن ها به برندهای رقابتی

توسعه تولیز بار اول
ییست بوم

 قیاستوسعه 
(Scale-Up)

اقزا اال  لی

وامذل تولیذد در این برنامه بانک ها می بایست پرداخت وام به هر یک از ع. مهم ترین ابزار مشوق زنجیره سازی نحوه توزیع منابع مالی است•
مرغداری های حتی در این صورت نیز وام به طور مستقیم به عوامل تولید همچون. را منوط به تحت قراردادبودن با زنجیره های تولید نمایند

در اختیذار بلکه م لغ به زنجیره پرداخت شده و زنجیره این م لغ را به صورت نهذاده هذای تولیذد. تحت قرارداد زنجیره پرداخت نخواهد شد
بدین ترتی  هم سرمایه در گردش زنجیره ها تامین شده هم زنجیره ضامن بازپرداخت وام خواهد بود. مرغدار قرار می دهد

ویارال اقتصاد و 
سیستم بانکی

رکذز به ایذن معنذا کذه زنجیذره هذا را در م. مهم ترین فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در ق ال زنجیره ها به رسمیت شناختن آن ها خواهد بود•
ار جرا که زنجیره ها در فضای رقابت کامذل ایذن حذوزه مذی تواننذد بذاز. سیاست گذاری ها و رگوالتوری در حوزه مرغ و تخم مرغ قرار دهند

سهیل صدور افزون بر این وزارت جهاد می تواند امتیازاتی همچون ت. داخل را کنترل کرده و صادرات کشور را به صورت پایدار مدیریت کنند
.مجوز جوجه ریزی را در موارد تحت قرارداد زنجیره قاهل شود تا مشوق پیوستن عوامل تولید به زنجیره ها باشند

ویارال جهاد 
کشاوریی

حویل داده و از سازمان دامازشکی می بایست تحویل دارو و واکسن به زنجیره ها را در اولویت قرار داده و ال ته به صورت مستقیم به آن ها ت•
.ورود واسطه ها به این فرآیند جلوگیری نماید

سای ان 
دا پز کی

از آنجذا کذه محصذول کلیذدی ایذن . با بزرگ شدن زنجیره ها تعداد پرسنل آن ها در واحدهای زیرمجموعه به چنذدهزار نفذر خواهذد رسذید•
، لذذا الزم اسذت کذه شذرایط کذاری. مجموعه ها موجود زنده است خطای عمدی یا غیرعمدی کارکنان منجر به عواق  گسترده ای خواهد شد

.بیمه و انجمن های کارگری خاص این زنجیره ها باشد
ویارال کار

اقزا اال اجشایی سای ان ها
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