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  خالصه مدیریتی 

برای تولید این    . بر این اساس میلیون تن بوده است  2.6  حدود   1399در ایران در سال  میزان تولید گوشت مرغ  

از   بیش  به  مرغ  گوشت  از    1مقدار  بیش  و  روزه  یک  نیاز    5میلیارد جوجه  تن خوراک    است. بوده  میلیون 

نژاد راس یک  .  شوند ریق دو نژاد راس و آرین تامین میهای رایج گوشتی در ایران به صورت عمده از ط جوجه 

 رار دارد.  ق  دولتنژاد کامال وارداتی است اما نژاد آرین تحت مالکیت  

  10طی سال های اخیر حداکثر    کشور آرین در تامین گوشت مرغ    داخلی  دهد سهم سویه ها نشان می بررسی

از طریق    1371سویه وارداتی راس بوده است. الین آرین از سال    بازار جوجه یک روزه از   سهم  بیشترین درصد و  

تولید و تکثیر الین این نژاد به صورت کامل  از همان سال  و    شد   کشوریک شرکت هلندی به نام هایبرو وارد  

به بهانه ایجاد رقابت و تنوع مصرف گوشت مرغ در کشور، نژاد   70از اواخر دهه اما . در اختیار ایران قرار گرفت

  از همان سال سهم بازاری نژاد راس به دلیل ویژگی های کیفی راس نیز به صورت جوجه اجداد وارد کشور شد.  

نظیر ضریب تبدیل مناسب و سنگینی گوشت آن نسبت به سویه آرین، در بازارهای داخلی افزایش پیدا    بمطلو

 کرد.   

  ای پایه دو نهاده لوکس تغذیهبر    )راس و آرین(  های گوشتی در ایرانجوجهرایج    جیره غذاییدر حال حاضر  

  امکان تولید هر   ،توجه به شرایط اقلیمی ایران  . این درحالیست که بااستریزی شده  پایه   (کنجاله سویاذرت و  )

 .  شودمیو عمده نیاز کشور از طریق واردات تامین  یستکشور فراهم ن حال حاضر در  محصول در  دو

های گوشتی کشور به دلیل    جوجه وارداتی بودن نژادهای رایج  »   ، بنابراین دو چالش اصلی تولید گوشت مرغ

واردات گسترده نهاده های مصرفی  »و    « داخلی آرین نسبت به نژاد انگلیسی راس وری مناسب سویه  عدم بهره

 است. « به کشور

نژاد    برای بهبود عملکردی  نیاز است اقدامات  ،اد راس در تولید گوشت مرغدر همین راستا برای کاهش سهم نژ

، اصالح نژاد این سویه به  ای سویه آرینتعیین دقیق احتیاجات تغذیه  این موارد شامل.  انجام گیردالین آرین  

با   متناسب  آرین  پرورشی  راهنمای  دائم دفترچه  رسانی  بروز  و  تلفات  کاهش  و  تبدیل  بهبود ضریب  منظور 

 در دستور کار دولت قرار داشته باشد.  که باید    ،استهای صورت گرفته بر روی این سویه وهشژپ

کا نهادهبرای  واردات  به  وابستگی  بهاهش  باید  نیز  مصرفی  نهادهوهرهی  مصرف  افزایش  و  تولید  در  های  ری 

رعایت فنون مناسب در پرورش مرغ،    جایگزینی که امکان تولید داخلی دارند، فراهم شود. به همین منظور

ضریب تبدیل دان به گوشت می تواند در    و بهبود   مرغ سایز به جای مرغ های سنگین وزن   تولید و مصرف 

)میزان مصرف خوراک   متوسط ضریب تبدیل ، در حال حاضر  وان مثالکاهش مصرف خوراک موثر باشد. به عن 

ها به  باعث کاهش مصرف نهاده آن،    واحدی  0.2  بهبودکه    است  1.99در کشور  به ازای تولید یک کیلو گوشت(  

 .  کند ها را کم می از واردات نهاده قابل توجهی   حجمکه  شودمی  تن  هزار 700  میزان



 

 

 به واردات  کاهش وابستگی این صنعت ربررسی جیره غذایی مرغ گوشتی در ایران و راهکا

 
3 
 

 دهد می بررسی خصوصیات فیزیولوژی و جیره مورد نیاز جوجه های گوشتی )راس و آرین( نشان  از سویی دیگر  

، مواد معدنی،  انرژیدر خصوص دریافت مواد مغذی نظیر پروتئین،    ییکسانتقریبا  های  هر دو سویه نیازمندی 

ر ضریب تبدیل سویه  . در حال حاضها استضریب تبدیل این سویه مواد ویتامینی و... دارند و تنها تفاوت در  

مربوط به توسعه مناسب سویه خارجی راس نسبت    ،این مسئله   دلیل  که است    1.81و سویه آرین نیز    1.7راس  

 .  به سویه داخلی آرین است

در خصوص    نفر از خبرگان و کارشناسان صنعت طیور، بررسی مقاالت و تجربیات دیگر کشورها  8در گفتگو با  

که امکان جایگزینی    مشخص شد این موضوع    ،گوشتی در ایران  هایجوجهیج  جیره های غذایی سویه های را

محصوالتی نظیر گندم، جو، سورگوم،  به عنوان مثال به جای ذرت و سویا وجود دارد.    هادیگر از نهاده   سیاریب

ی نظیر کنجاله کلزا، کنجد، کاملینا،  ان جایگزینی به جای ذرت و محصوالتتریتیکاله و برخی دیگر از غالت امک

دانه های روغنی از  برخی دیگر  به جای کنجاله سویا در جیره های    ، گلرنگ و    های جوجهامکان جایگزینی 

با شرایط   های جایگزینن محصوالت آن است که تمامی نهادهنکته قابل توجه در خصوص ایگوشتی را دارند.  

مناسب نسبت به    قیمت  باو  شده  که این محصوالت در داخل تولید  در صورتی    اقلیمی کشور تناسب دارند و 

وارداتی های  تولیدکنندگان  نهاده  اختیار  گیر  در  مشکلی    ، د نقرار  هیچ  طیور  بدون  غذایی  جیره  استفاده  در 

   د شد. نخواه

وان و  استخوپر، پودر خون، پودر گوشت  ضایعات دام و طیور نظیر پودر   وری برخی از این در حالی است که فرآ 

البته  به جای کنجاله سویا را دارد.    های گوشتی جوجه  سایر ضایعات کشتارگاهی نیز امکان استفاده در جیره

ها است که باید توسط مراجع نظارتی مورد  ی نیازمند تضمین سالمت این نهادهاستفاده از ضایعات کشتارگاه 

 د.  نتایید قرار گیر

  16و    40های گندم و کلزا به میزان  دهد درصورت استفاده از نهاده نشان می   1همین راستا بررسی جدول  در  

گوشتی، بدون    هایجوجهبه عنوان جایگزین ذرت و کنجاله سویا، قیمت هر کیلوگرم خوراک    ، درصد در جیره

ضمن اینکه امکان    .شد تر خواهد  تومان ارزان   680حدود  روغن و دیگر مواد افزودنی،  در نظر گرفتن قیمت  

 ن دو محصول در کشور وجود دارد و مواد غذایی مورد نیاز رشد جوجه را نیز تامین خواهد کرد. تولید ای
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 یک کیلوگرم خوراک   در یک دوره پرورشی  برایگوشتی  هایجیره جوجه  های اصلی قیمتی نهاده . محاسبات 1جدول 

 ( درصد) جیره پیشنهادی )درصد(  جیره رایج )تومان(   قیمت روز نهاده ها

 19 61 10.700 ذرت 

 5/15 46/31 17000 کنجاله سویا 

 40 _ 11.500 گندم

 16 _ 12.000 کنجاله کلزا 

 2 2 _ پودر ماهی

 1/3 1 _ روغن

 2/1 16/1 _ کربنات کلسیم 

 7/1 96/1 _ دی کلسیم فسفات

 2/0 2/0 _ بی کربنات سدیم 

 2/0 2/0 _ نمک 

 3/0 3/0 _ معدنیمکمل  

 3/0 3/0 _ مکمل ویتامین 

 27/0 3/0 _ دی ال متیونین 

 23/0 12/0 _ ال لیزین هیدروکلراید

 11.120 11.800  1)تومان(  قیمت کل

  میلیون   3.15وشت مرغ به ترتیب  میلیون تن گ   2.6میزان مصرف ذرت و کنجاله سویا در کشور جهت تولید  

و   است.    میلیون  1.5تن  جایگزینی  تن  صورت  و    یدرصد   40در  جیره    یدرصد 16گندم  در  کلزا  کنجاله 

  هزار   842تن و  میلیون   2حدود   گوشتی در کشور، از سهم ذرت و کنجاله سویا مصرفی به ترتیب    هایجوجه 

 میلیارد دالر در مجموع صرفه جویی ارزی به دنبال دارد.   1.2خواهد یافت که   هشتن کا
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