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 بسمه تعالي

 :موضوع طرح 

 روزه 42با دوره پرورش ) كيلوگرم 8/1حداكثر  وزن مناسب الشه (سايز مرغ طرح توليد وتوزيع 

 

 :مقدمه

ارزش غذايي باال وقيمت مناسب از منابع پروتئيني پرطرفداراست بطوري كه مصرف سرانه گوشت مرغ بدليل 
با توسعه واحدهاي مرغداري طي ساليان اخير توليد مـرغ   .كيلوگرم برآورد مي گردد  24آن در كشور حدود 

توليد گوشت مـرغ   در كشور به ميزان زيادي افزايش يافته كه عالوه بر خودكفايي در تامين نياز داخلي  مازاد 
 .را به همراه داشته است 

بيشترين ظرفيت توليد مرغ گوشتي را در كشور دارا  ،مرغداري گوشتي 2000استان اصفهان با داشتن حدود  
كاهش  قيمت فروش  خصوصـاً در مـواقعي از    ،كه در نتيجه مازاد توليد گوشت مرغ  در اين استان  مي باشد

سال كه مصرف وتقاضا براي مرغ كم است  را شاهد هستيم و در طي چند ساله اخير توليد كنندگان با ضـرر  
وزيان زيادي روبرو شده اند كه بعضاً با كاهش دفعات و يا  كاهش ميزان جوجه ريزي  سـعي در تعـادل بـازار    

 . ي مالي مكرر بعضي از واحدها غيرفعال شده اندنموده اند وحتي به دليل ضرر ها

  افزايش صادرات اين محصول به كشـورهاي متقاضـي   گوشت مرغ،  يكي از راهكارهاي مديريت مازاد توليد 
 قرار گرفته اند مي باشد كه عمدتاً كشورهاي وارد كننده گوشت مرغ در همسايگي كشور مان  و يا در  منطقه 

ط الزم  در محصول توليدي جهت صادرات، امكان صادرات گوشت مرغ كمتر محقـق  ليكن به دليل نبود شراي
سرانه گوشت مرغ در كشور ، ارتقاء كيفيت  گوشـت مـرغ توليـدي بـه       به با توجهاز طرف ديگر  شده است

منظور تامين سالمت مصرف كنندگان اهميتي دوچندان مي يابد و لذا  نياز امروز صنعت مرغ گوشتي كشـور  
 . محصولي با كيفيت مطابق با استانداردهاي جهاني است توليد 
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 :ضرورت

يكي از موارد شاخص درتعيين كيفيت گوشت مرغ  ، وزن مرغ توليدي مرتبط با طول دوره پرورش است كـه  
عليرغم پيشرفتهاي ژنتيكي، بهبود روشهاي پرورش و مديريت علمي مرغ گوشتي كه باعث شده  جوجه هاي 

به وزن مناسب بازار برسـند ولـي متأسـفانه در كشـور مـا بـداليل       ) روز 40( مدت كوتاهيگوشتي در ظرف 
مختلفي از جمله باال بودن قيمت جوجه يكروزه ، سود واسطه ها و فرهنگ مصرف مـرغ درشـت در جامعـه،    

ش  كيلـوگرم  افـزاي   2روز و وزن مرغ  قابل عرضه در بازار به بـيش از   55 – 60مدت پرورش مرغ گوشتي به 
 . گرم مي باشد  1400تا  900درصورتي كه وزن استاندارد مرغ مصرفي در بازارهاي جهاني بين   يافته است

هر چقدر وزن مرغ از ميزان استاندارد بيشتر باشد كيفيت گوشت آن كاهش يافته عالوه بر افـزايش ضـريب   
به بيماريها و افزايش احتمـال   تبديل خوراك كه موجب مصرف غذاي بيشتر مي گردد به افزايش احتمال ابتال

ساليانه ميلياردها تومـان بـه صـنعت    از اين نظر  كهشده مصرف داروها بويژه آنتي بيوتيكهاي مختلف منجر 
الگوي نادرست خريد الشه هاي مرغ بـا وزن بـاال در   متاسفانه  .مرغداري و اقتصاد كشور ضرر وارد مي نمايد

ايران مورد پسند واحدهاي مرغداري باعث شده تا توليدات  ،كاهش كيفيت محصول توليدي  عالوه بر  كشور
 و درنتيجه امكان صادرات مرغ  مازاد  برنياز كشور را نيز كاهش داده است دبازارهاي منطقه و جهان نباش

غ در وزن و توليد مـر و  گوشتيمرغ بسترسازي الزم در سطح جامعه براي اصالح الگوي مصرف لذا به منظور 
كارجلسـات  روزه در دسـتور   42طرح توليد وعرضه مرغ سايز از طريق رعايـت دوره پـرورش    ،سن مناسب

بـا حمايـت   ... كارگروه مديريت وبرنامه ريزي توليد وتنظيم گوشت مرغ استان اصفهان قرار گرفت تا انشـاء ا 
و حل بسياري از مشكالت فعلي به ساماندهي صنعت مرغداري گوشتي استان  همه دستگاهاي عضو كارگروه 

 . اين صنعت منجر گردد

 :ف طرح اهدا

 افزايش كيفيت محصول توليدي وارتقاء سالمت مصرف كنندگان -1

 ...)، دارو ،  دان(اي توليد هكاهش هزينه  غذايي، اقتصادي شدن توليد از طريق كاهش ضريب تبديل -2

 كشور وكاهش تلفاتچرخش ويروسهاي بيماري زا در و كاهش وقوع بيماريهاي طيور  -3

 توليد محصول صادراتي وافزايش صادرات -4
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 :اجراي طرح مرغ سايز محاسن و مزيت هاي

 
الشه بدليل كم چرب بـودن ،افـزايش ميـزان تـردي و خـوش      ارتقاء كيفيت  ، الشهو ضايعات كاهش چربي 

و كاهش احتمال انتقال باقيمانـده هـاي    آنتي بيوتيك هاداروها باالخص ،كاهش مصرف خوراكي گوشت مرغ 
بهبود ضـريب تبـديل   ،  ، كاهش هزينه هاي توليد ، كاهش طول دوره پرورشدارويي درگوشت مرغ به انسان

امكـان   ،، كـاهش مصـرف سـوخت    بويژه تلفات پايان دوره پـرورش   مرگ و مير طيورميزان غذايي، كاهش 
افـزايش رقابـت پـذيري    حدهاي مرغداري و درنتيجـه  ، كاهش ريسك واافزايش تعداد دفعات جوجه ريزي 

جذب بازار هاي منطقه از مهمترين مزاياي توليد و مصرف مرغ گوشتي با سايزهاي استاندارد امكان صنعت و 
مي باشد كه عالوه بر تضمين كيفيت و سالمت گوشت مرغ در راستاي تضمين امنيت غذايي جامعه،در جهاني 

نيمچه گوشتي و نزديك شدن صنعت طيور كشور به استانداردهاي جهـاني   مسير اصالح الگوي پرورش مرغ
  .نيز بسيار راهگشا خواهد بود

 

 :روش اجراي طرح

مصـوبات كـارگروه    با عنايت به جلسات متعدد كارگروه مديريت وبرنامه ريزي توليد وتنظيم گوشت مـرغ  و 
شامل سازمان جهادكشاورزي استان ،اداره كل دامپزشكي اسـتان،  (  دستگاههاي عضو توافقمذكور مبني بر 

اتحاديه مرغداران گوشتي واتحاديه تعاونيهاي توليد مرغ گوشـتي ، انجمـن صـنفي كشـتارگاههاي طيـور ،       
به  ) استان عزيرات حكومتيتشركت پشتيباني امور دام استان ، اتحاديه فروشندگان گوشت سفيد واداره كل 

گرم  1800 وزن  زير كه  طبق اين طرح مقرر گرديد  استفاده از الشه مرغ  ليد وتوزيع مرغ سايزطرح تو اجراي
در بـاالتر از ايـن وزن     و استفاده از الشه مرغ با وزن )   گرم 2000حداكثر تا و  ( به صورت گرم در سطح شهر

گردش كار  طرح مذكور به صورت انجام پذيرد و ...) سوسيس و كالباس و (صنعتي  راكز قطعه بندي و ممراكز 
 .زير تعريف گرديد
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 :مرغ سايزطرح  فلوچارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 فلوچارت مرغ سايز

 ريزي مراجعه مرغدار به تعاوني مرغداري جهت اخذ تاييديه جوجه

مرغدار مبني بر ضرورت پرورش مرغ سايزو توجيهكتبياخذ تعهد  

تاريخ تقريبي كشتار براساس زمان جوجه ريزي و دادن اخطار كشتار اعالم  

خريد با قيمت مناسب توسط 
پايه اساسكشتارگاه حداقل بر  

 بسته بندي گرم براي خانوار
توزيع در مراكز عرضهو   

  مجوز جوجه ريزي در زمان كوتاهتر
)مالك زمان تخليه سالن قرار گيرد (

ريزيجوجه  افزايش فاصله  

توسط كشتارگاها حداقل برابر مرغ سايزخريد به قيمت پايين ي  

الزام ارسال به كارگاههاي قطعه بندي
بصورت گرم يا (به مراكز صنعتي  ارسال

جهت مصرف صنعتي )منجمد  

اخذ مجوز جوجه ريزيمعرفي به شبكه دامپزشكي جهت  

 مراجعه به شبكه دامپزشكي و اخذ گواهي حمل مرغ به كشتارگاه

 مرغدار براساس تعهد داده شده در سن مناسب كشتار كند  مرغدار در سن و وزن مناسب كشتار نكند

بسته بندي منجمد بمنظور 
 صادرات

خريد توسط شركت پشتيباني جهت تنظيم 
...بازار و صادرات و   
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 عضوكارگروه مديريت وبرنامه ريزي توليد وتنظيم بازارگوشت مرغ  وتشكلهاي وظايف دستگاهها

 سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان-

مـديريتهاي جـاد كشـاورزي     –تشـكلهاي مـرتبط    –ترويج و اطالع رساني توليد مرغ سايز جهت توليد كنندگان -1
 هاي آموزشي و ترويجي مورد نياز شهرستانها و دست اندركاران و كارشناسان از طريق مكاتبه الزم و برنامه 

–ترويج و فرهنگ سازي مصرف مرغ سايز جهت اقشار جامعه و مسئولين استاني از طريق برنامه هـاي آموزشـي    -2

 ترويجي شامل بروشور ، پوستر، برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني 

برنامه ريزي توليد و تنظيم بـازار   هماهنگي بين بخشي بين دستگاههاي متولي مرغ سايز عضو كارگروه مديريت و -3
 تشكيل كميته ويژه اجرا و نظارت بر برنامه مرغ سايز –گوشت مرغ از طريق برگزاري جلسات 

نظارت بر نحوه اجراي برنامه  با همكاري دستگاههاي عضو كارگروه مديريت و برنامه ريزي توليـد و تنظـيم بـازار     -4
 گوشت مرغ 

 تعيين مصاديق تخلف و ارائه روشهاي پيشگيري از تخلفات جهت تصويب در كارگروه استاني  -5

 وفروشندگان مرغ سطح شهر تشكيل اكيپ مشترك در زمان اجراي طرح بمنظور نظارت بر فعاليت كشتارگاهها -6

 طرح در اجراي  يناستفاده از نظام حاكميتي و راهكارهاي مديريتي جهت برخورد با متخلف -7

 جهت توليد كنندگان متعهد به اجراي طرح....)تسهيالت،نهاده هاو(اولويت درارائه خدمات دولتي -8

 نظارت برقيمت گذاري مرغ سايز به عنوان نرخ اصلي مرغ در بازار-9

 : اداره كل دامپزشكي استان -

اداره كل دامپزشكي ، شركتهاي اطالع رساني الزم در خصوص ضرورت نحوه اجراي برنامه مرغ سايز به كارشناسان -1
 عرضـه و  قطعـه بنـدي   مستقر در كشتارگاهها ، مراكـز فـرآوري   مسئولين بهداشتي مميزي دامپزشكي ، دامپزشكان

 و فروشگاههاي عمده مصرفگوشت مرغ 

 اطالع رساني و اخذ تعهد الزم از مرغداران در زمان صدور مجوز جوجه ريزي  -2

روز مرغ در سالن نگهداري مي كنند از طريق افزايش فاصـله جوجـه    42كه بيش از برخورد با واحدهاي مرغداري  -3
 روز  42ريزي بعدي واحد بسته به تعداد روز بيش از 
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عـدم  و  اصفهان  به استان مرغ زنده درشت  از ساير استانها  حملمكاتبه با ساير استانها مبني برعدم صدور مجوز  -4
   در سطح مراكز و فروشگاهها مرغ درشت  عرضه

بـه  مبني برالزام   ...مرغ به سفارش واحد توليد كننده و، الزام نمودن تمام متقاضيان توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك-5
 .توليد مرغ سايز

 :اتحاديه مرغداران مرغ گوشتي و اتحاديه تعاونيهاي توليد مرغ گوشتي استان -

ت رعايت برنامه مرغ سايز با تاكيد بر ضرورت رعايـت آن جهـت كنتـرل مـازاد     اطالع رساني به توليدكنندگان جه-1
 و كاهش زيانهاي ناشي از بيماريها توليد  گوشت مرغ و حفظ تعادل بازار

 .مبني بر رعايت طرحدريافت تعهد كتبي از مرغدار در زمان صدور تاييديه جوجه ريزي  -2

 پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه مرغ سايز و گزارش تخلفات به كميته ويژه نظارت مرغ سايز  -3

برنامه ريزي جهت تامين مرغ سايز كشتارگاهها به صورت تدريجي و جلوگيري از تراكم عرضه همزمان مرغ سـايز   -4
 د از طريق مديريت جوجه ريزي بر اساس تعيين سهميه هفتگي و منطقه بندي تولي

پيگيري تخلف و ارائه گزارش ورود مرغ درشت به صورت گرم در بازار و يا عرضه مـرغ درشـت سـاير اسـتانها در      -5
 فروشگاههاي استان 

تعيين قيمت مرغ سايز به عنوان گوشت مرغ اصلي بازار و نيز تعيين نرخ مرغ درشت بر مبناي درصدي از پيشنهاد  -6
 صورت هفتگي با هماهنگي انجمن صنفي كشتارگاههاي طيور  مرغ سايز بر حسب طول دوره پرورش به

 :انجمن صنفي كشتارگاههاي طيور-

و ارائه رعايت برنامه خريد و توزيع مرغ سايز و رعايت نرخ مرغ سايز با نرخ اصلي منطبق با ميانگين قيمت كشوري -1
 قيمت گذاري به كمسيون

 ان صرفاً جهت قطعه بندي و مصرف صنعتي خريد مرغ درشت از ساير استانها و مرغ درشت است -2

 اطالع رساني به كشتارگاههاي طيور استان و نيز كارمزدي كشها  در خصوص رعايت دقيق برنامه مرغ سايز  -3

 نظارت بر اجراي صحيح برنامه مرغ سايز توسط كشتارگاههاي طيور و كارمزدي كشها  -4

 دي كشها و ارائه گزارش تخلف به كارگروهتعيين مصاديق تخلف كشتارگاههاي طيور و كارمز -5

 




