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 مقدمه:

ها دارد و اگر بخواهيم ترکيبی را به پروتئين نقش بسيار مهمی در اعمال حياتی تمام موجودات زنده، از جمله انسان

در بسياری از کشورها، کمبود پروتئين بعد از کمبود  بخوانيم، باید آن را به پروتئين اطالق کنيم.« ندگیزاساس »نام 

درصد انرژی روزانه  71ير است. در کشورهای صنعتی پروتئين حدود انرژی، دومين عامل سوء تغذیه شدید و مرگ و م

ای، ف ماهيچهضعبدن شده و را تشکيل می دهد، فقدان پروتئين در رژیم غذایی منجر به استفاده بدن از منابع پروتئينی 

و موارد دیگری را به  پشت شدن موهانازک شدن و کم، سوء هاضمه ،هاتأخير در ترميم زخم، ضعف در عملکرد قلب

 .دنبال دارد

ها از طریق خوردن گوشت و به طور عمده گوشت چهارپایان اهلی، پرندگان به ویژه مرغ عمده پروتئين مورد نياز انسان

رغم افزایش سرانه مصرف ماهی در کشور ما، همچنان گوشت مرغ و گوشت شود. علیو آبزیان به ویژه ماهی تأمين می

اند. با توجه به این موضوع و همچنين اصل جایگزینی ی در مصرف خانوارها را به خود اختصاص دادهقرمز، سهم بيشتر

های ، بررسی روشداند(ها در اقتصاد کشاورزی )که گوشت مرغ را جایگزین گوشت قرمز در بازار مصرف گوشت مینهاده

های اقتصادی حائز ریزیبه منظور برنامه رو تخمگذا پرورش مرغ گوشتی هایآوری اطالعات مربوط به مرغداریجمع

در همين راستا گروه باشد. الزم و ضروری می مرغو تخم اهميت بوده و وجود آمار دقيق از ميزان توليد گوشت مرغ

به بررسی روش های جمع آوری اطالعات مرغداری های پرورش مرغ گوشتی و امکان آمارهای اقتصاد کشاورزی 

 ان و سایر کشورها پرداخته شده است.ثبتی نمودن آن در ایر

 

 آمارگیری های انجام شده

، 7911، 7911، 7919، 7911های آغاز و در سال 7931از سال آمارگيری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار  در

یعنی تقریبا هر سه سال یکبار این  انجام شده است 7931و  7931، 7937، 7931، 7911، 7911، 7911، 7911

 آمارگيری انجام شده است.

 

 

 

 



3 
 

 نشان می دهد: 7933تا  7911تمودار زیر روند تغييرات ميزان توليد تخم مرغ خوراکی را از سال 

 

 

، 7913، 7913، 7911، 7911های آغاز و در سال 7931های پرورش مرغ گوشتی از سال آمارگيری از مرغداری 

 انجام شده است .  7931و  7931 ،7937، 7931، 7911، 7919 ،7911

 را7933تا سال  7933از سالگوشتی  داری های پرورش مرغمرغنقدار توليد مرغ زنده در نمودار زیر روند تغييرات 

  نشان

 دهد: می
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 بررسی روش ثبتی اطالعات مرغداری های کشور

گوشتی( به غير از سرشماری امکان ثبتی نمودن و به روز کردن اطالعات مربوط به مرغداری های کشور )تخمگذار و 

و طرح های آمارگيری همواره یکی از روش هایی بوده که در دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران مد نظر قرار گرفته است 

 این روش می تواند تا حد زیادی از هزینه های اجرای طرح های آمارگيری و سرشماری هستند بکاهد.

اری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی مانند تعداد پولت ریخته شده در در این سال ها با توجه به اقالمی که مرغد

گوشتی داشته اند امکان ثبت این اطالعات به  داری هایدوره های پرورش در مرغ و وضعيتمرغداری های تخمگذار 

 سامانه ثبتاداره دامپزشکی وجود  صورت سامانه ای بررسی گردید که بعد از تحقيق در سامانه سایر ارگان ها مانند

 GPSدر این سامانه آدرس مرغداری ها به صورت   آنالین وضعيت واکسيناسيون مرغ ها در مرغداری ها مشخص شد

و  اطالعاتی از قبيل تعداد مرغ ها مشخص شده است.متاسفانه عليرغم پيگيری ها دسترسی برای مرکز آمار ایران مهيا 

 نشد و در حال پيگيری می باشد.

کردن اطالعات مرغداری های پرورش مرغ گوشتی نيز انجام شد که از طریق کشتارگاه ها می توان تی بررسی ثب

اد هر چند که تعد تعدادگوشت مرغ ذبح شده را بررسی کرد که نمی تواند ميزان دقيقی از توليد گوشت مرغ را بدهد.

هد آمد بنابراین در حال حاضر فقط کشتارگاه های طيور در قالب طرح کشتارگاه های صنعتی در آینده به دست خوا

 .از طریق طرح های آمارگيری و سرشماری می توان به این مهم دست پيدا کرد

 

 تخمگذار و گوشتی در سایر کشورهاپرورش مرغ های مربوط به مرغداری جمع آوری اطالعاتهای روش

ها توضيح داده نشده است ها و مقالهتهر چند که چگونگی انجام و مراحل ثبت به صورت ریز در سایر کشورها در سای

به سایت چند کشور اروپایی و کانادا مراجعه شد که برای این کار تواند تا حدودی امکان انجام آن را نشان دهد. اما می

 نتایج زیر بدست آمد:بررسی بعد از 

  

 کانادا

ا به صورت داده هو بوده به صورت ثبتی  ها برای مرغداری های تخمگذار و برآورد توليد تخم مرغ جمع آوری داده

 ماهانه در دسترس هستند.
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 7311مربوط به قيمت های متوسط فروش تخم مرغ و مصرف خانگی گوشت مرغ و تخم مرغ است. از سال اطالعات 

استانی ها به صورت کرده است. دادهرد توليد گوشت مرغ و ارزش آن را برآو 7317توليد تخم مرغ و ارزش آن و از سال 

های توليد مورد استفاده قرار های دولتی، خرده فروشان و سازمانهای سازمانگيریشوند و در تصميممنتشر می

 گيرند.می

اداره کشاورزی و اداره بازرسی مواد غذایی  برای توليد گوشت مرغ و ارزش آن، منابع اصلی اداری داده ها عبارتند از:

آوری قانون بازرسی جمع  طبق ،را هنگام بررسی در واحد های صنعتی آن  قيمتو گوشت  بازرسان مقدار کانادا. 

ده از ثبت ش) کشته شده در واحدهای صنعتی طيوربه وسيله گزارشات مربوط به دام کنند. آمار مربوط به کشتار می

  .تعداد کشتار طيور استبرآورد توليد و ارزش گوشت مرغ، تابعی از  .آیدبه دست می( اداره کشاورزی غذایی کانادا

که منعکس کننده اطالعات گزارش  آیدمیکانادا به دست تخمگذار از فارم های ها مرغهای مربوط به تعداد تخمداده

مصرف تخم مرغ  به صورت ماهيانه  ازها به صورت تخمينی داده .ابی تخم مرغ استان استهای بازاریشده توسط سازمان

های )از سوابق اداری( دریافت شده برای تکميل و هماهنگی و نيز سازگاری با دوره های شوند. داده جمع آوری می

 قبلی بررسی می شود.

شده و گله های بکار برده شده در هچرینگ توسط آمار کانادا تخمين زده می شود که به طور تقریبی نثبت گله های 

غذا کانادا است. قيمت توسط فارم های  تخم مرغ  بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی کميسيون کشاورزی و آژانس

 . کانادا ارائه می شود

 

 دانمارك 

و ارزش توليد تخم مرغ دانمارکی است. آمار مربوط به تخم مرغ دارای  مقدارهدف از آمار توليد تخم مرغ نشان دادن 

نی انجام شود. آمار در سال های زمااین امکان وجود دارد که مقایسه سری 7311تاریخچه طوالنی است و از دهه 

 تهيه شده است. بر همين مبنا تا کنون  7311بهبود یافته و از سال  7391

در بخش اداره دامپزشکی و مواد غذایی دانمارک )بخشی از تخم مرغ  هایبندیدر بسته های مربوط به تخم مرغداده

از . هدف شوندگزارش  بایدهای تخم مرغ بندیتمام بسته شوند.اداری میثبت و مواد غذایی( زیست وزارت محيط 

کنترل شامل نظارت، مجوز، ای که برای تامين مالی این است که تمام اقالم ثبت شده برای پرداخت هزینهگزارش 

 شود.اهينامه و بررسی تخم مرغ ها باشد استفاده ثبت، تایيد، اطالع رسانی، صدور گو
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 وریجمع آشوند هر سه ماه یل داده میبندی تخم مرغ تحوبستهمراکز ه به هایی کمرغهای مربوط به تعداد تخمداده

 شود. گذاری  جمع آوری میاز  محل تخم (hatched eggs) های نطفه دارتخم مرغاطالعات شود و هر ماه می 

 بررسیبا دوره های قبل و  ارسال می شود)اداره آمار دانمارک(  Statistic Denmarkداده های ثبت شده به 

 .شودمی  

 

 فنالند

استخراج وجود م یثبتآمارهای ها از ار را توليد می کند. اکثریت دادهمجموعه مختلف آم 731آمار فنالند حدود مرکز 

را با  اطالعات در جای دیگر قابل دسترسی نيست آمار و مورد نياززمانی که اطالعات  الزم به ذکر استشده است. 

 د.نکنآوری میسواالت و مصاحبه ها جمع

مرغ و فرم های آماری چهار بار در سال گرفته بندی تخممرغ به صورت ماهانه از واحدهای صنعتی بستهتوليد تخمآمار 

 شود. می

که شامل  شودآوری میبه صورت ماهانه جمعها و اطالعات موجود در ثبت دامها آمار توليد مرغ از طریق کشتارگاه

 ه در مورد ميزان کشتار )تعداد الشه و وزن در کيلوگرم( و متوسط قيمت توليد کنندگان است. اطالعات ماهانه و ساالن

روش آمارگيری توليد گوشت در اتحادیه اروپا بر اساس طرح آمارگيری دامداری یکبار در سال گزارش می شود.این 

 آمارگيری شامل مفاهيم و جداول آن در سایت زیر موجود است:

(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Meat_production_statistics) 

 

 :گيری نتيجه

اما با توجه به شرایطی که در  هر چند که روش های مراجعه حضوری یکی از روش های سنتی و پر هزینه می باشد

کشور ما در گرفتن اطالعات و پاسخگویی وجود دارد ناگزیر به استفاده از روشهای ثبتی هستيم که همکاری ارگان 

آن سازمان در همکاری با مرکز آمار ایران می تواند گام مهمی در ثبتی  هایی مانند اداره دامپزشکی و مجاب کردن

این به معنای حذف آمارگيری های نمونه ای و سرشماری ها نيست بلکه صحت سنجی اطالعات ثبتی    کردن باشد.
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به ی و دسترس می باشد. از طرفی با توجه به محرمانگی اطالعات و نگرانی برخی دستگاه ها از ایجاد سامانه های ثبتی

 آن ضرورت اطالع رسانی به دستگاه ها اجتناب ناپذیر می باشد.


