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هاي توزيع و تأمين خوراك تحليل چالش

 كشور هايمرغداري

 

 

 

 

 

 دهيچک

هاي نهاده تأمیندر امنیت غذايي كشور دارد، ولي  يراهبرد تیاهم ،وریط صنعت هرچند

كشور  ردینگ صورت يمقتض هاياقداماگر  كهينحوبه ؛نداردمناسبي  وضعیت آنتولیدي 

 ييمنابع غذا نيتريكه از اصل ،مرغتخم و مرغ گوشت نیتأمدر بخش  يجد هايچالش با

در چند ماه گذشته  هانهاده متیق مگیرچش شي. افزاشودمي مواجه ،هستند مردمعموم 

 شيافزاسبب  يمقاطع زمان يدر برخ يچندبرابر يهامتیق با يحتشدن آنها  ابیو كم

از موارد  ياریدر بس يحت و شدهسود مرغداران  هیحاششديد  كاهشو  يزيرجوجه سکير

 ديكاهش شد ندهيآ يهاماه در توانديم موضوع ني. ااست شده منجر آنها ضرر به

 هابررسيكند.  مرغو كشور را دچار كمبود گوشت مرغ و تخم شود سبب را يزيرجوجه

 ضمن است الزم مدتكوتاه در هانهاده عيتوز و نیتأم روند اصالح منظوربه دهدمي نشان

 رهینجز اين در تیعوامل عدم شفاف وموجود  يهارانتبه سبد خوراك دام،  يبخشتنوع

رساني روزبه و يفیك يارتقادهي آمار و آوري و گزارشاصالح روند فعلي جمع .شود حذف

واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و  از ،آنها كاملو مرتبط كردن  هاسامانه

 با. گیرد قرار نظرمدنیز نهايتاً عرضه محصول نهايي توسط مرغدار به بازار مصرف بايد 

گیري و بهبود فوري و ضرورت تصمیم فراوان هاينارضايتي و توزيع زنجیره مسائل به توجه

شود كمیته تخصصي، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت امر، پیشنهاد مي
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و مستمر بر اجزاي مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبي در اين حوزه حیاتي  میداني

دسترسي به  ازجمله نظارت زمینه در الزم اختیارات همه. اين كمیته بايد از گیردشکل 

 ها و امکان بازرسي در طول زنجیره برخوردار باشد. ها و مکاندر همه زمان اسناد همه

 

 مقدمه

 از كه شوديم دهیسنج ياقتصاد و ياجتماع يهاشاخص از يامجموعهبا  داريتوسعه پا

 يهافيتعر همه در. است جامعه هيتغذ و غذا تیوضع به مربوط يهاشاخص آنها نيترمهم

 تیامن كه داشت توجه دي. باروديم شماربه ياصل ابعاد از يکي ييغذا تیامن ،داريپا توسعه

 تیامن كه معنا نيا به ؛داردو البته ابعاد مختلف  ياو چندرشته يبخشچند يمفهوم ييغذا

مهم  ير شاخصگيديسواز و داريپا توسعه سنجش يبرا يكل يشاخص سوکي از ييغذا

 ،ييغذا مواد و يكشاورز دیتول اشتغال، ه،يتغذ فقر، نهیدر زم ييهاسنجش داده يبرا

 .شوديم محسوب صادرات و مصرف ،ييخوداتکا

بخش عمده  نیبر تأمعالوه رايز ؛است رانيا عيصنا نيترکياستراتژاز  وریصنعت ط

در بخش اشتغال  ژهيواشتغال بهمرغ( در كشور )گوشت مرغ و تخم يمصرف يوانیح نیپروتئ

به  يانيصنعت كمک شا نيا دیرو توجه به رفع موانع تولنيازادارد.  يفراوان تیاهم ييروستا

 اين يهاكه نهاده يياز آنجاكند. يكشور و اشتغال مناطق كمتر برخوردار م ييغذا تیامن

 گوشت لوگرمیك هر شدهتمام متیق بر يمیمستق تأثیر طیور، خوراك ويژه طوربه و صنعت

 متیبر ق میشاهد تأثیر مستق هانهادهتأمین  و دیتول نوسان دنبالبه دارد، مرغتخم و دیسف

 . میهست مرغگوشت مرغ و تخم
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 و شده منجر مرغدارانسود  هیكاهش حاش به ،وریدر صنعت ط 1متیق نامتقارن انتقال

 يطرفاز(. 1398و همکاران،  بهارشی)پ باشدميصنعت  نيدر ا دیتول ديتهداز عوامل  يکي

 نيبرخوردار بوده و ا ييباال يگذاراز اثر يمرغ گوشت دیها در تولنهاده متیق هاينوسان

هاي باالي مواد . اگرچه قیمتشوديم زيگوشت مرغ سرر متیق به ييسرعت باال با هانوسان

دهندگان دام و طیور عنوان فرصت براي پرورشبهتواند غذايي مانند محصوالت دام و طیور مي

ريزي شده، ها، مانع برنامهقیمت نوسان بیني ناشي ازقابلیت پیش نبود يول شود تلقي

 سازد.را از تولید بیشتر براي بازار دلسرد مي مرغدارانهمراه ساخته و  گذاري را با ريسکسرمايه

ديگر فرصت پیشبرد سويازگرفته و  مرغدارانسو فرصت افزايش درآمد را از يکاز ه ئلمساين 

 لذا .(1395 همکاران، وزاده )قهرماند كنميكشور سلب  هاي بالقوه امنیت غذايي را ازبرنامه

رديف هم ييغذا تیكاالهاي اساسي، از لحاظ تأثیر بر امن عنوانبه هانهاده اين تیاهم

 . استبرنج  ومحصوالتي مانند گندم 

 شيافزا اند،كرده گذارينام «دیتول جهش» را امسال رهبر فرزانه انقالب نکهيا به توجه با

و كافي  موقعبهدر گرو تأمین  يمحصوالت دام ري، گوشت مرغ و سامرغتخم بخش در دیتول

اقتصاد  يكل يهااستیس «۷»و  «6» يهاموضوع در بند نيو ا است ازیمورد ن هاينهاده

هاي دامي اي از نهادهعمده بخشاست كه  يدر حال نيا. قرار گرفته است دیمورد تأك يمقاومت

شود و مورد مصرف در زنجیره تولید محصوالت پروتئیني حیواني از طريق واردات تأمین مي

با توجه . شوديم تولید مستعد مناطق از برخي در محدود صورتبهنیز  كشور ازیاز ن يبخش

 يجار سال نخست در شش ماهههاي دامي به عدم تخصیص ارز كافي به واردات نهاده

                                                 
منتقل محصول  متیبه ق ترعیسر ،هانهاده متیق کاهش نسبت به یدیتول یهانهاده متیق شیافزا .1

 . شودیم
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از مرغداران  ياریبس كهينحوبه افت؛يكاهش  يامالحظهقابل طوربه هانهاده نيا واردات

 ييهامتیخوراك از بازار آزاد و با ق نیتأم اي يزيرتوقف جوجه ت،یمجبور به ترك فعال

 ها شدند. نهاده نيمصوب ا متیچند برابر ق

 ياداقتص دهیچیو پ نیسنگ اریجنگ بس نظر به اينکه در شرايط فعلي كشور در حال

تأمین  دلیل وابستگي بهمرغ بهگوشت و تخم دیتول رهیلذا زنج ،است يبا استکبار جهان

 يقبل يزيرهرچند در صورت برنامهشده است.  يفراوان يهاهاي دامي دچار چالشنهاده

ضر حا تینسبت به وضع يترمناسب طيشرابود و  يریشگیها قابل پچالش نياز ا ياریبس

بع آن تملي و به  دیپیشگیري از بروز خدشه در تول منظوربه وجود نيبا ا خورد،يرقم م

. شود یدهانديش يفور عالج هاچالش اين براي بايدها، ايجاد كمبود در سبد مصرفي خانوار

بر و جنگ نابرا نيدر ا دیمشکالت مرغداران كه در خط مقدم عرصه تول يبررس رونيازا

 صورت مسئوالن يسوازاقدام عاجل  ديو با رسديم نظربه يناجوانمردانه قرار دارند، ضرور

شود.  يریآنها جلوگ ياز ضرر احتمال و نشونددچار مشکالت  نياز ا شیتا اين قشر ب ردیگ

هاي پرورش واحد خوراكتوزيع  ونظام تأمین  هايچالش تحلیلاين گزارش با هدف  در

خواهي از فعاالن از طريق نظر خوراك تأمین زنجیره در اختالل موارد بررسي به كشور، مرغ

 اين در دموجو ايرادهايمدت كوتاه اصالح برايهايي راهکار درنهايتپرداخته و  اين حوزه

در  دیموانع تول ياشهيرفع ر منظوربهمدت بلند يهااست راهکار يگفتن .شد ارائه زنجیره

 . شودميارائه  يبعد هايگزارش در يوانیح نیعرضه پروتئ رهیزنج
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 وريط خوراكتوزيع  وتأمين  هايچالش

 ،دولت يازسو هانهاده عرضه كمبود مرغ،تخم و مرغ دیتول حاضر حال مشکل نيترياصل

ها نهاده يباال اریبس متیو ق دهندهپرورش يمصرف توسط واحدها حیصح تيريعدم مد

 ،يچندبرابر متیق شدن متحمل برعالوه كنندگان،تولید كهطوريبهدر بازار آزاد است؛ 

اند. شده روهروب مشکل با نیز هانهاده اين هیته در ،يچکانقطره و نيیپا عرضه لیدلبه

كه  اندمجبور شده ايسو كنجاله و ذرت يبرا ييهانيگزيجا از استفاده بهمرغداران  رونيااز

 يریجلوگ دیتول ديتا از كاهش شد دهد،يم لیرا تشک وریط ييغذا رهیدرصد ج ۷0 از شیب

 ياجبار برا ياز رو كنندگاندیكه تول يزمان يول ست؛یزا نمشکل ييعمل به تنها نيكنند. ا

 وریط يبرا مضر اي و تیفیكيب مواد از استفاده به مجبور مرغ هيتغذ يحداقل ازیتأمین ن

عنوان . بهشودينیز بر ايشان حادث م يگريمشکالت د ،يوربهره كاهش برعالوه شوند،مي

 ور،یط ازیمورد ن نیاز پروتئ يتأمین بخش يبرا ايكمبود كنجاله سو لیدلمثال مرغداران به

. اين امر سبب كاهش شونديم استانداردریغ و تیفیكيب خوراكمجبور به استفاده از 

 نيااز حد مجاز  شتریو در صورت مصرف ب شوديمرغ مگوشت و تخم يو بازده تیفیك

 سبب به ذرت، يجابهها مضر است. همچنین استفاده از گندم مرغ يسالمت يبرا باتیترك

كمبود گندم  دلیلبه را كشور ييغذا تیامن تواندمي آن، بودن صرفهبه و ترنيیپا متیق

 رهیموجود در زنج يهاچالش نيترادامه مهم دربه مخاطره بیندازد.  يمصارف انسان يبرا

 . شوديم انیب کیخوراك دام كشور به تفک نیتأم
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 مداناكار توزيع. 1

  هاواحدانطباق ميزان خوراك تخصيص داده شده با عملکرد واقعي  عدم. 1-1

به  براي سیستمي كردن تخصیص نهاده اقداماتي اينکه وجود بادهد نشان مي هابررسي

 صورت كشتارگاه به مرغ ارائه در يمرغدار واحد عملکردكننده بر اساس هاي تولیدواحد

آمار  ارائه يبرا يو تبان هاگرفته است، ولي هنوز هم امکان دستکاري در اين سامانه

سترش گنیازمند  ،از ضوابط وجود دارد. رفع اين معضل خارجو دريافت سهمیه  يرواقعیغ

تمي سیس اينکهو اصالح روند برخورد با جرائم است. ضمن  يدانیم هاي نظارتكاروساز

هاي حدگذار آغاز شد و واهاي الين، اجداد، مادر و تخمها از واحدكردن تخصیص نهاده

 ازآخرين مرحله  درها هستند، كننده بخش عمده نهادهكه مصرف گوشتيمرغ  تولید

اي مي برخوردار شدند و اين موضوع باعث انحراف در تخصیص بخش عمدهنظارت سیست

 . شد گوشتي مرغ كنندگانتولید حقوق در اجحافاز خوراك دام و 

 

 در يك بازه بسيار كوتاه نقدي پرداخت به مرغدار الزام. 1-2

 ،وزر چهار مدت ظرف سهمیه، تخصیص زمان از است موظف مرغدار موارد، از بسیاري در

ضر كشور با توجه به مشکالت حال حا كهيدرصورت ؛كند زينقدي وار صورتبهوجه حواله را 

ا در اثر و لذ است دشواركار  نيدر گردش مرغداران، عمالً ا هيو سرما ينگيو كمبود نقد

 . روديم نیاز مرغداران از ب يبرخ هیتأخیر، سهم

 

 خوراك تحويل. تأخير در 1-3

 45با  راخود  سهمیه ،يوجود پرداخت نقد با كنندگاندیتولحاكي از آن است كه  شواهد
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 كنند. مي دريافت تأخیر روز

 

 بارگيري در مرغدار رسمي سهميه رعايت عدمو  فروشيكم. 1-4

 ست؛انهاده  افتيو در يریبارگ زانیمرغدار و م هیاختالف وزن حواله سهم گر،يد مشکل

و حواله آن  ردیگيبه مرغدار تعلق م ايكنجاله سو هیتن سهم 16مثال  طوربه كهينحوبه

 عوامل، رياس اي ايسو كنجاله بودن پرك لیدلبه مبدأ، از يریبارگ زمان در يول شوديمصادر 

 كاهش نيا وجه آن، از بعد و دشويم مرغدار ليتحو و يریبارگ كاال اين از تن 14 تا 13

هم از  زیچنا هیسهم نیدرصد از هم 20تا  10 عمالً لذا. شوديم بازگردانده او به يریبارگ

 . شوديو دالالن م انيسودجو بیو نص رسديمرغدار نم دست بهرفته و  نیب

 

 خوراك. نبود نظارت بر كيفيت 1-5

، در دست مرغدارانآن به دنیخوراك تا قبل از رس يدارانبار يط فیاثر نظارت ضع در

 اي شونديم تیفیآفات، دچار افت ك ريو سا يزدگكپک دلیلبهها برخي از موارد نهاده

بر  شدتبه. اين روند كننديمسبوس گندم اضافه  ايبه آنها خاك و  انيسودجو يبرخ

 و ضرر موجب و دهديم كاهش را مرغتخم و گوشت دیتول و بوده گذاراثر نهاده تیفیك

 هاينهاده اين كه اينجاست تأمل قابل نکته. شوديم دولت به مرغدار اعتماد كاهش

در  كننده خوراك دام و طیور خريداري شده وتوسط كارخانجات تولید بعضاً كیفیتبي

شود. مي خوراك با قیمت نسبتاً ارزان توزيع عنوانبهشده پلت صورتبهنبود نظارت كافي 

مرغ زده سبب آلوده شدن گوشت و تخمكپک يهادر نهاده نیوجود آفالتوكس طرفياز

 . اندازديرا به خطر م ييكننده نهاسالمت مصرف تينهادرشده و 
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 فروكتوز صنايع در خوراك از بخشي مصرف. 1-6

ره غی وگلوكز  ايالکل  دیتول يهاشركتبه  يواردات ياز ذرت دام يمقاطعي، بخش در

 . شد هايمصرف در مرغدار يسبب كمبود نهاده برا لذا و يافت اختصاص

 

 بازارگاه سامانه يهاچالش. 1-7

 يود اصالحاتكشور، با وج وریخوراك دام و ط عيتوز يسامانه اصل عنوانبهبازارگاه  سامانه

از  يكه حاك دارد ريبه شرح ز يمشکالتدر آن اعمال شده است، هنوز طي چند نوبت كه 

وجه به تكه با  يسابق است؛ به طور يسنت عيسامانه در اصالح روال توز نيا ييعدم كارا

 عير نظام توزاخالل د يبرا يبه عامل ،رانت جاديو آزاد، با ا يحیارز ترج نیشکاف ب شيافزا

 : شده است ليتبد

 دلیلبه كه بعضاً يواقع يزيرداده شده با مقدار جوجه صیمتناسب نبودن نهاده تخص (الف

 افتد،مي اتفاق( تخمگذار مرغ يجابهمانند اشتباه در ثبت سن جوجه )پولت  هارتيمغا

 عدم تخصیص نهاده به برخي از مرغداران،  (ب

 ني،همگا نظارت تحقق منظوربهافراد مختلف  هیسهم يو اعالم عموم تیعدم شفاف (ج

 وارد شده،  اطالعات ييآزمايراست منظوربهمهم  يهاسامانه ريعدم ارتباط كارآمد با سا (د

رغدار مامکان خريد سهمیه در بیش از يک نوبت؛ به اين مفهوم كه چنانچه  عدم( هـ

ا خريد بدر چند نوبت سهمیه خود را خريداري كند،  ،يكاف ينگيعدم نقد لیدلبهبخواهد 

  ،رودمي بین از خودكار صورتبهاش اول مابقي سهمیه

 صورت از طريق سامانه و به ،هاتوزيع خوراك بین مرغداري ،ظاهر دربا وجود اينکه  (و

و دريافت سهمیه  مرتبط يهاامکان دستکاري در سامانهولي عمالً  ؛شودمي انجام خودكار
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 خصوص چاره اين موضوع به .است فراهم راحتيبه طاليي امضاي زمینه وخارج از ضوابط 

 كاروساز برقراري ،همگان دسترس قابل و شفاف صورت به هاسهمیه اعالم مدت، كوتاه در

  و برخورد جدي با متخلفان است. دقیق نظارتي

  

  هانهادهتأمين  در مشکالتوجود  با محصوالتدستوري  ذاريتگقيم. 2

. شوديپرورش دام و طیور را شامل م يهانهياز كل هز ياعمده بخش ،خوراك نهيهز

 يهامکمل ها،يمغذزير دارو، واكسن، ،يعفونضد مواد مانند مواردي را هاهزينه يمابق

و  شونديم يگذارمتیدهند كه با ارز آزاد قاختصاص مي خودو غیره به يمعدن ،يتامینيو

درصد از هزينه  ۷0 از شیب گريديازسوآنها چند برابر شده است.  متیق ریاخ يهادر ماه

دولت بوده و  يدرصد آن واردات 85از  شیبكه  شوديم ايخوراك، شامل ذرت و كنجاله سو

 قتیحقدر يعني. كنديمصوب تأمین م متیآن را با ق از يبخش تنهادر وضعیت كنوني 

 و دهديرا پوشش نم دیتول يهانهيهز يتمام مرغمتخ و مرغ گوشت دیتول به دولت ارانهي

 ؛شوديمتأمین  بازار آزاد قياز طر باالتر اریبس يهامتیق با دیتول يهانهيهز و نهاده يمابق

 صورتبهمرغدار را  کي دیدرصد تول 100اندك،  تيحما نيدولت به بهانه ا تينهادر يول

 حاضر حال در كهينحوبه شود؛يكرده و موجب ضرر مرغدار م يمتگذاریق يدستور

 يحداكثر يتينارضا سبب مصوب، متیق با مرغتخم و مرغ شدهتمام متیق اختالف

در شرايطي منطقي است كه  ،يدستور صورتبه فروش متیق اعمال. است شده مرغداران

. شودآنها نیز توسط دولت با نرخ مصوب تأمین  ازیمورد ن يهابخش عمده نهاده

 يریگیپ و جلب به اقدام دولت مصوب متیق به توجه با راتيتعز سازمان گريديازسو

 دیتول ت،یوضع ادامه درصورت كه كنديم فروشيگران اتهام به مرغ فروش واحدهاي
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 صدمه خواهد ديد.  شدتبه

هاي مصوب مرغ با قیمتهاي بازاري گوشت مرغ و تخمآنچه كه از مقايسه قیمت

هاي بازاري از گذاري و عدم تبعیت قیمتشود، ناكارايي سیستم فعلي قیمتمشاهده مي

زنده  اختالف قیمت بازار و قیمت مصوب براي مرغ 1هاي دستوري است. در نمودار قیمت

ست، است. همان طور كه در اين نمودار مشخص ا در مهرماه سال جاري نشان داده شده

ها قادر به اين اختالف داراي روند فزاينده است. در شرايطي كه سیستم فعلي توزيع نهاده

ا هاي مصوب نیست، انتظار عرضه محصوالت بكنندگان با قیمتتأمین نیازهاي تولید

 هاي دستوري نیز بیهوده است. قیمت

 

 رم(لوگیال/كي)ر 1399مهرماه  در در مقايسه با قيمت مصوب زنده مرغمت ي. ق1 نمودار

 
Source: https://www.itpnews.com/price/show 
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 دامي هاينهاده واردات در انحصار. 3

 كهطوريبهوجود انحصار در واردات خوراك است؛  ،يديگر از مشکالت اساسي صنعت مرغدار يکي

تهیه  هب مجبور مرغدارانشود و كننده محدود انجام ميوارد چنداي از واردات توسط عمده بخش

ي از موارد . همچنین در بسیارهستندطرفه و نامناسب يک طيو شرا متیق باهاي مورد نیاز نهاده

دقیق،  نظارتعدم  دلیلبهها با تأخیر صورت گرفته و بعضاً بعد از اخذ پول از مرغدار، ارسال نهاده

 گر،يديوازسرا با مشکل مواجه كرده است.  دیتول تينهادرار نیست كه از كیفیت الزم برخورد

 يبرا مختلف ازجمله يمجوزها افتيدر زیو ن يحیارز ترج افتيدر در زیواردكنندگان خرد ن

برخوردار  ياز تنوع كاف يواردات ياقالم خوراك نيبراعالوه. شونديم يجد يهادچار چالش صیترخ

كنجاله  يه جاب زیو ن کالهیتيگندم و تر يبوجار عاتيذرت از ضا يجاتوان بهيمثال م يبرا ستند؛ین

غالت استفاده  يریمحصوالت تخم ايكنجاله كلزا  اياز كنجاله كنجد، آفتابگردان، گلوتن ذرت  ايسو

 است.  ريپذامکان هيهمسا ياز كشورها اكه واردات آنهد كر

 

 . ضعف در خدمات بازرگاني4

هاي نقل و انبارداري در كشور منطبق بر زمان رسیدن محمولهوحمل هايساختزير

موضوع  هزار تن در روز( فراهم نیست و اين 50وارداتي و توزيع حجم وسیعي از آنها )

ها هادهكنندگان به اين نموقع تولیدها و عدم دسترسي بهباعث تأخیر در ارسال محموله

شوند با توجه هايي كه براي چند مقصد حمل ميشود. همچنین توزيع كامیوني محمولهمي

 شود. ها ميبه توقف چندباره، سبب آلودگي اين محموله
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 و كشاورزي جهاد وزارت توسط دستگاهي بين هماهنگي ايجاد در تعلل. 5

  مجلس به مشکالت موقعبه و دقيق گزارش از استنکاف

 وندر در اختالل ايجادها باعث هاي متولي متعدد در زنجیره عرضه نهادهدستگاه وجود

شود. ميط اثر بروز تغییرات در شراي درريزي دقیق كاهش امکان برنامه و هانهاده توزيع

 تمامي تجمیع برمبني هادستگاهدر اثر ابالغ به  ،يبازه زمان کي درعنوان نمونه به

 هادج وزارت براي گمرك سامانه با ارتباطدر سامانه جامع تجارت،  تجاري هايسامانه

هاي موضوع باعث ناهماهنگي در ترخیص برخي از محموله اينو  شد قطع كشاورزي

 به كه كننديم اذعان يكشاورز جهاد وزارت مسئوالن نیهمچن. گرديدوارداتي 

 قيطر از خود محموله عرضه عدم جمله از يتخلفات و هايناهماهنگ كه يواردكنندگان

 نيو ا شوديداده م صیواردات تخص يمجددا ارز برا شوند،يم مرتکب را بازارگاه سامانه

 وزارته كانتظار بر اين است  شرايطي چنین درحوزه ندارد.  نيدر ا ياریوزارتخانه اخت

هاي قانوني موجود در ها، از تمام ابزارعنوان متولي اصلي توزيع نهادهجهاد كشاورزي، به

اقل به حد براي را الزم هايبینيپیش و كرده استفادهها راستاي رفع اين ناهماهنگي

 ونیسیپس از جلسات متعدد كم كه است يحال در نيارساندن تبعات آن صورت دهد. 

مسئوالن  يها، ادعانهاده نیو تأم عيبا مسئوالن امر در خصوص نظارت بر توز يكشاورز

ندر به قرار گرفت كه اطالعات ورود محموله كنجاله به ب نيبر ا يوزارت جهاد كشاورز

 يزيربرنامه موقعبه بتوانند تا ردیگينم قرار نهاد نيا اریاخت در موقعبهصورت برخط و 

 .دهند انجام را عيتوز
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 كارخانجات و هانهاده كنندهعيتوز يهاتشکل يهاتيظرف از استفاده عدم. 6

 عيتوز روند اصالح در دام خوراك

 شده رهیزنج يانتها تا وریط خوراك عيتوز وارد میمستق صورتبه يكشاورز جهاد وزارت

 شيافزا قانون( 6) ماده طبق كه است يحال در نيا. دهديم انجام را گرانهيتصد فيوظا و

 هايتیفعال .شود اگذارومرتبط  هايتشکلبايد به  وظايف اين ،1يكشاورز بخش يوربهره

 يبرخوردار است و از طرف يشترینظارت ب تیاز قابلو كارخانجات خوراك دام  هاتشکل

 يواقع ازین زانیو م تیاز منطقه مورد فعال يبا توجه به شناخت كاف تواننديم

 بر نظارت موضوع بايد چند هرها كمک كنند. نهاده ترحیصح عيبه توز دكنندگان،یتول

ها و همچنین كیفیت محصوالت جهت رعايت دقیق سهمیه از هابخش اين فعالیت

  .گیرد قرار يجهاد كشاورز وزارتتوجه جدي  موردطور مستمر و سیستمي  بهشده عرضه

 

  محصوالت قيمت بر طيور خوراك توزيع و تأمين نابساماني هايپيامد

گفته ايجاد هاي پیشدر نظام تأمین و توزيع خوراك طیور در اثر نابساماني كه ايرادهايي

در  سرعتبهشده محصوالت، شده است، با توجه به تأثیر باالي اين نهاده بر قیمت تمام

مرغ عرضه شده به قیمت گوشت مرغ و تخم كهطوريبهبازار اين محصوالت نمايان شد؛ 

با وجود  ،روند اينبتداي سال جاري با يک روند افزايشي قیمت مواجه شدند. بازار از ا

                                                 
 عیو توز هیته ،ینیتضم یهادیخر ییخود را در خصوص اقدامات اجرا یگریتصد فیدولت مکلف است وظا. 1

ها، بازار، اداره کشتارگاه میتنظ ازیاقالم موردن عیو توز یانباردار د،یخر ییاقدامات اجرا د،یتول یهانهاده هیکل
 بیو تصو یوزارت جهاد کشاورز صیمرجع به تشخ یهاشگاهی)به جز آزما یو دام یاهیگ یهاشگاهیآزما

و  یجیترو ،یآموزش ییامور اجرا ،یلیو تکم یلیتبد عیها، صناسردخانه لوها،ی(، انبارها، سرانیوز تئیه
قانون،  نی( ا5( و )2موضوع مواد ) یهر تشکل، به تشکل ها اراتیو اخت فیرا متناسب با وظا یگرمهیب

 .دیماو مقررات مربوط واگذار ن نیمطابق با قوان
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 رودمي آن بیم و شد خواهد تشديد آينده هايماه در دامي، هايادهافزايش قیمت جهاني نه

 غذايي سبد حیواني پروتئین تأمین در ايعمده نقش كه كاال، دو اين نهايي قیمت كه

آماري قیمت گوشت  بررسي .شود مواجه نیز بیشتري افزايش با دارند، كشور هايخانوار

(. 1درصدي قیمت اين كاال در مهرماه سال جاري دارد )نمودار  32نشان از افزايش  مرغ

كنندگان هاي تولید، سازمان حمايت مصرفتوجه به افزايش هزينه بامرغ نیز در مورد تخم

هزار ريال براي هر كیلوگرم تعیین  145، كنندگان قیمت فروش اين كاال را در بازارو تولید

درصدي در  65مرغ در يک ساله گذشته نیز نشان از افزايش كرد. بررسي روند قیمت تخم

 (. 2قیمت اين كاال دارد )نمودار 

 

 كیلوگرم()ريال/ مقايسه با ماه قبل و 1399ماه سال . روند قيمت مرغ كشتار در مهر2 نمودار

 
 .همان: مأخذ
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 )ريال/كیلوگرم( گذشته سال يك در بازار در مرغتخمكشتار و  مرغ. روند قيمت 3 نمودار

 
  .همان: مأخذ

 

 بنديجمع

در كنار افزايش شديد نرخ ارز  ،و متنوع نبودن آن خوراك واردات به كافي ارز تخصیص عدم

؛ با توجه به و سنتي بودن نظام توزيع نهاده، واحدهاي مرغداري را دچار چالش كرده است

 خوراك، تحويلدر  تأخیر وجود با نقدي پرداخت به مرغدار الزام بندي،سهمیهنقص در 

فروشي و عدم رعايت سهمیه رسمي مرغدار، نبود نظارت بر كیفیت خوراك، مشکالت و كم

 تحقق منظوربهافراد مختلف  هیسهم يو اعالم عموم تیسامانه بازارگاه، عدم شفاف يهاچالش

ضعف در  ودر آنها  ينبود تنوع كاف و دامي هاينهاده واردات درانحصار  همگاني، نظارت

موقع خوراك نااطمیناني در تأمین به بهترين مواردي هستند كه خدمات بازرگاني از اساسي

در شرايط كنوني و در كنار ناكارآمدي ارز ترجیحي سیاست تخصیص  البته. اندشده منجر

با توجه به اين موضوع، . استايجاد كرده رانت و فساد زنجیره توزيع، مشکالتي را از جهت 

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

قيمت تخم مرغ قيمت مرغ كشتار



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________ 

 

 

16 

بايد ارزيابي جامعي از تجارب قبلي و نیز اثرات احتمالي سناريوهاي جايگزين بر رفاه 

مدهاي اجتماعي كننده، میزان تولید محصول، امنیت غذايي و پیاتولیدكننده، مصرف

گیري بر اساس تحلیل همه اطراف موضوع سناريوهاي مذكور به عمل آيد و در نهايت تصمیم

 اتخاذ شود. 

 وجود،متوان دريافت كه در شرايط مي د،یموانع تول ريبا توجه به مشکالت فوق و سا

شکل  صنعت مرغ كشور به دیدر تول يزيربرنامه ييو توانا تیو ثبات وضع يروان تیامن

 ديردمرغداران شده و آنها را دچار ت يمناسبي وجود ندارد و اين موضوع سبب سردرگم

 ذشتهگ تیجذاب آنها يبرا تیفعال شروع و يزيرجوجه كهطوريبهكرده است؛  ندهيدرباره آ

 زمان از رزودت را خود يهامرغ آنها از ياریبس شده سبب الذكرفوق مشکالت يحت و ندارد را

یمت قآماري  بررسي نظر كنند.صرف دیيا حتي از تول فرستاده كشتارگاه به آن ياقتصاد

ن درصدي قیمت اي 65و  4۷مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزايش مرغ و تخم

ذرت  يهانهاده يجهان متیاست كه ق يدر حال نيامحصوالت ظرف يک سال گذشته دارد. 

  اند.داشته شيدرصد افزا 24و  ۷مدت تنها  نيدر ا ايو كنجاله سو

 ايپیشگیرانه هاياقدامبیني بوده و دولت بايد هاي ايجادشده قابل پیشبحران هرچند

 مشکل ايجاد بیم عاجل، مديريت عدم صورت در حالهربهكرد، ولي موقع تمهید ميرا ب

رود. با وجود اينکه در روزهاي اخیر، و افزايش قیمت مي مرغتخم و مرغ گوشت تأمین در

تأمین خوراك واحدهاي مرغداري از طريق واردات، وضعیت بهتري پیدا كرده است، ولي 

گوشت مرغ و  دیهاي تولاز هزينه يمیندولت، كمتر از  ارانهيدهد ها نشان ميبررسي

 انجام كنديبه نهاده تأمین زنجیره، در اختالل دلیلو به دهدمي پوشش را مرغتخم

به افزايش  توجه ازدستوري فارغ  قیمتگذاري شک بدون شرايطي چنین در. شودمي
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 هاي تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد. هزينه

یور طپذيري تأمین خوراك دام و ترين عوامل آسیبكلي، موارد زير از مهم صورتبه

 :روندمي شماربهكشور  مرغتخمو تولید گوشت و 

هاي كلي سیاست «6»بند  خالفبرخوراك دام  وارداتي مباديتنوع در  نبود .1

 ؛اقتصاد مقاومتي

عداد تدادن انحصار واردات در اختیار شركت دولتي پشتیباني امور دام و  قرار .2

 ؛خصوصي بخش واردكننده معدودي

 لوكس غذايي جیره به آن كردن متکي و كشور دام خوراكبخشي به تنوع عدم .3

 ؛وارداتي

 ؛ههمساي كشورهاي ظرفیت ازخوراك از دورترين كشورها و عدم استفاده  تأمین .4

 .هانهاده اينتأمین و توزيع  زنجیرهدر  فراوانو نواقص  هاناهماهنگي .5

فقدان راهبرد در حوزه خودكفايي در تأمين خوراك دام  دليلبهها چالش اين

 در ناقضتزنجیره و  درگیرنده مراجع تصمیم و انمتولی تعدد .و طيور اتفاق افتاده است

 ادجه ،تجارت و معدن ت،نعص هايخانهوزارت بین ارز تخصیص و مینأت به مربوط آمار

 .تاس زده دامن مشکالت اين به نیزبانک مركزي در شرايط جنگ اقتصادي  و كشاورزي

 نیمتأ فهیوظ رمجموعه،يز يهاخود و شركت يذات فيبر اساس وظا يوزارت جهاد كشاورز

 میمستق تیلئورا بر عهده دارد و بدون شک، مس دیتول يهانهاده حیصح عيو نظارت بر توز

 .گردديدستگاه بر م نيها به اخصوص در توزيع نهاده بهموجود  يهايكاست

ضعف و  نقاط احصايهاي ظالمانه، با توجه به تداوم دشمني و تحريم درمجموع

 از برخي ادامه در حالها و اصالح نظامات از اهمیت اساسي برخوردار است. آموختهدرس
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 زير راهکارهايراهکارها براي خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته  ترينمهم

 بايد بلندمدت و مدتمیان در قطعاً و شده ارائه( سال)يک  مدتكوتاه دوره براي عمدتاً

  .شود اجرا و طراحي ترياساسي و ترراهبردي هايبرنامه

 

 پيشنهادها

 هاي مؤثر در طول زنجيره عرضه آمار دقيق و افزايش اعتبار آماري پارامتر احصاي .1

 آمار اول، مرحله در شوديم شنهادیپ شفاف، و قیدق آمار نبود و مشکالت تعدد به توجه با

اين زمینه  در. شود احصاطور جدي به غیره وخوراك  هیسهم صیتخص ،يزيرجوجه قیدق

د تا شو تبديلمار آ به ت،یاهم بیترتبهواحد  کيثر ؤم يهاتیفعال ج،يتدربهاست  الزم

 ليو تحو ديخر مثالعنوان ها وجود داشته باشد. بهداده ييآزمايو راست سهيمقا تیقابل

به  يليو مرغ تحو يزيرم جوجهأكنترل تو اي يواكسن در قالب صدور حواله دامپزشک

 . شوداستفاده  يزيرجوجه زانیرصد م يبرا توانديم ،كشتارگاه

اعتبار كافي  آماري هايگزارش از برخي آماري، نظام در فعلي ايرادهايتوجه به  با

به  يابیاخذ داده از چند منبع و دست ،ياشده و حرفه يزير. الزمه حركت برنامهندارند

 ياوهیبا چه ش يبايد مشخص شود كه چه نوع اطالعات لذا. ستبا حداقل خطا ييآمارها

مثال اخذ آمار كشتار  عنوانبهشود.  لیبه چه نحو تحل و قیتطب يبه چه صورت ،يورآجمع

نسخه از صورتحساب  کيبا  آن قی)تعداد و وزن( و تطب يگوشت يدوره واحدها انيپا

 يآمار ورود قیدق رصد همچنین آزمايي اين آمار بیانجامد.تواند به راستيكشتارگاه مي

 عيمرغ زنده با آمار توز سهيمرغ زنده، مقا يریمرغ، بارگتخم) ي( با خروجيزيرجوجه )مثالً
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 تواندمي ،صورت خودكارهب ستمیتوسط س رتيمرغ و ...( در سامانه سماصط و اعالم مغا

 فرايندراستاي مکانیزه كردن  در هايياقدام. هرچند برساند حداقل به را تخلف بروز احتمال

 . است فراينداز طراحي، نظارت بر اجراي دقیق  ترمهم ولي است، شده انجام

 دامي  هاينهادهانحصار در واردات  رفع .2

انجام شود؛  از رانت و انحصار يریجلوگ منظوربه الزم هاياقدام ديبا زیمبحث واردات ن در

 و شود خارج خاص شركت و فرد چند دست از دام خوراك ورود انحصار كهينحوبه

 به بخشيتنوع در البته. گیرد قرار كار دستور در بايدنندگان كواردبه  يبخشتنوع

 تجارت دانش ظرن از هم افراد، و شود ارزيابي بايد نیز افراد سابقه و صالحیت واردكنندگان،

 طيآنها، شرا ارقام مختلف ها،نهاده از يخوب شناخت هم و باشند يكاف تجربه و سابقه يدارا

ر گمرك دو مسائل مربوط به آن دارا باشند. نظارت جدي  تیفیو ك يو انباردار ينگهدار

 انجام شود.   ها نیز بايد اعمال شده و با موارد تخلف برخورد جديو بازار بر كیفیت نهاده

 در اقالم خوراكي  بخشيتنوع .3

 مبحث كند كم كشور يوابستگ و هانهاده واردات زانیم از توانديمكه  يگريد موضوع

 يسازآگاه حوزه نيا در امر نيترمهم. است وریطبه سبد خوراك  يبخشتنوع

 برشده مبني جاديآنها ا يكه برا يباور ،يبه شکل سنت رايز استو مرغداران  دكنندگانیتول

داشته باشد.  يآنها صرفه اقتصاد يبرا توانديم ايسو و ذرت از استفاده فقط اينکه

مانند كنجاله كانوال  هاكنجاله ريسا از توانيم رهیج نیپروتئ نیمأت قسمت در كهيصورتدر

 نيگزيجا عنوانگندم به يحت اي جو از توانيم يانرژ نیمأدر بخش ت وو آفتابگردان 

راندمان  ايشود و  جاديمرغ ا يبرا يمشکل نکهيبدون ا ؛كرد استفاده رهیج ذرت از يبخش

 در .(1398كشور،  يعلوم دام قاتی)مؤسسه تحق ردیگ قرار يدارمعنا ریتأثتحت  دیتول
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 ياهيواحد ارزش تغذ يمبنابرآزاد و  ارز نرخبراساس  ،هانهاده نیمأدر ت يبخشتنوع صورت

و ذرت در داخل  ايتر از سونيیمراتب پابه يمتیها با قنهاده نيا ،ينهاده در بازار جهان

در  يرقابت حت سه قلم، عمالً ايدو  بهارز  صیكردن تخص يشود. با انحصاريم نیمأت

ها هنهاد متیباالتر تمام شدن ق لياز دال گريد يکي نيو ا هرفت نیواردات نوع خوراك از ب

 است.  مناسبنا تیفیك وجود بادر داخل، 

  يواردات يبه مباد يبخشتنوع .4

 يهااز كشور وریمورد استفاده در صنعت ط يدام يهااز نهاده ياحال حاضر بخش عمده در

محصوالت  نيتوجه به نقش ا بااست كه  يدرحال ني. اشوديوارد م کايو آمر نیآرژانت ل،يبرز

اشتن د همچون ييارهایبر اساس مع آنها يواردات يكشور، الزم است مباد ييغذا تیدر امن

 نکهيا كما ابد؛ي رییتغ هيدوسو يروابط تجار داشتن و مسافت بعد ،مناسب ياسیروابط س

جود ومنطقه و همسو  ه،يهمسا يهادر كشور محصوالت نيا دیبالفعل و بالقوه تول تیظرف

در تنگنا »، «مضر»، «مهلک»به واردات را  ينحوه وابستگ نيا زین يدارد. مقام معظم رهبر

روش  نيا اندكرده دیتأكدانسته و « دشمنان كنندهيكننده دوستان و قوفیضع»، «نگهدارنده

نظام،  با مسؤوالن داريدر د اناتی)ب «دهديمرا به دست دشمن  يامور داخل اریزمام اخت»

02/04/1394 .) 

 ين محصوالت اساسیتأم يل نبود برنامه بلندمدت برایاكنون به دل نيبر ا عالوه

وجود  يصلدكنندگان ایامکان انعقاد قرارداد بلندمدت با تول واردات، قياز طر يكشاورز

 نيا .شوديم يداريخر يياروپاواسطه  يهاشركت واسطه محصوالت به نيندارد و عمده ا

 ن محصوالتیآنها را در روند تأم ياثرگذار هاي واردات،وضوع عالوه بر افزايش هزينهم

واسط كه سهم  يالزم است كشورهالذا داده است؛  شيافزا رانيا يكشاورز ياساس
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 و واردات به حذف زیدارند ن رانيا يكشاورز يدر واردات محصوالت اساس يتوجهقابل

عالوه بر اين، به  .شود يبلندمدت سامانده يتجار يهام و در قالب توافقیصورت مستق

 يياجرا مالحظاتالزم است  ي،كشاورز يمحصوالت اساس يواردات يمباد يساماندهمنظور 

 ؛يواردات يازهاین يبلندمدت برا يزيرو برنامه ييبه خودكفا ژهيتوجه و از جمله ي،گريد

 بانیپشت يو بانک يپول يهاتوافقو  يشنهادیپ يتجار يهابسته هاياستفاده از ظرفیت

مدنظر قرار ، يداخل داتیصادرات تول يبرا يعنوان اهرم استفاده از واردات به و تجارت

  (.139۷ ،ياسالم يمجلس شورا يهامركز پژوهش)رند یگ

  هاسامانه پذيرينظارتو  شفافيت افزايش .5

رامرزي، فواحد تجارت  پنجره سماصط، هايسامانه با بازارگاه سامانه ارتباط و شدن نکیل

 دسترسي وها ونیسیو كم ينقلوحمل يهاشركت تيريمد ستمیها و سسامانه جامع انبار

 لیدلبه و هداد شيافزا را اطالعات ييآزمايراست امکانها، هاي نظارتي به اين سامانهنهاد

 .رسديم حداقل به تخلف امکان شود،مي افتيدر نهاد و مركز چند از اطالعات نکهيا

ط مرغداران مختلف و میزان خريد واقعي خوراك توس به يافتهتخصیص هیهمچنین سهم

 د. اعالم شود تا زمینه نظارت همگاني فراهم شو يشفاف و عموم صورتبهآنها بايد 

  سيستمي هايفرايند سازيداكثرح راستاي در بازارگاه سامانه هايايراد رفع .6

 در بايد ندهايفرا كل يسازشفاف يجامع اطالعات برا تيسا کيسامانه بازارگاه به  يارتقا

 دیتول طيروز بودن آمار و شرابه برعالوه مذكور سامانه كهينحوبه ؛گیرد قرار كار دستور

 و رسانده حداكثر به را تیشفاف ق،یدق و كالن يریگمیتصم و يزيربرنامه برايدر كشور 

كرده و تخلفات را به حداقل برساند.  يریو عرضه جلوگ دیتول رهیموجود در زنج يهارانت از

 يهاسازمان و هاشركت ها،اتحاديه نهادها، همه ديهدف با نيتحقق ا يدر قدم اول برا
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 يهاتیفعال تمام و داده پاسخ را الزم استعالمات و بوده تيسا نيا عضو دیتول امر در لیدخ

 روزانه فروش تعداد روزهکي جوجه شركت اينکه ازجمله. كنند يبارگذار سامانه در را خود

 مرغدار گريد طرفاز. كند تيرا وارد سا دكنندهيخر يمرغدار ينشان و داريخر اشخاص و

را در  يداريخر خيو تار روزهکي جوجه شركت نام شده، يداريخر جوجه تعداد ديبا زین

 ياهیسهم واكسن تعداد يدامپزشک سازمان بیترت نیهم به و كرده يبارگذار تيسا

 تيسا همان در را...(  و خيتار نوع، تعداد،به مرغدار با مشخصات كامل مرغدار ) يليتحو

 مربوطه اطالعات تمام بايد د،یتول يمتول ينهادها همه بیترت نیهم به. كند وارد مرجع

 هاكشتارگاه يحت. كنند يمورد نظر بارگذار تي( در ساهامرغ)كشتار  دوره روز نيآخر تا را

 قيتزر يچگونگ و آنها مشخصات و يمرغدار هر از شده كشتار مرغ تعداد شوند موظف بايد

 ايو  عيكنندگان در شبکه توزفروش به مصرف زانیو م دهند ارائه را عيتوز شبکه به آنها

 ردیگ انجام جامع تيسا کي در كار نيا يوقت. شود ثبتها در انبار يسازرهیذخ زانیم

 رتيمغا هرگونه يراحتبه توانديم ستمیس و شوديمفراهم  يراحتبه  ييآزمايراست امکان

 قرار دهد.  ينظارت يهاسازمان اریاخت در و كرده ييشناسا را شده وارد اطالعات در

 زنجيره ارزش  اجزاي همهبر  كارآمدمستمر و  نظارت .7

گیري و بهبود هاي فراوان و ضرورت تصمیمتوجه به مسائل زنجیره توزيع و نارضايتي با

 وزارت دامي تولیداتشود كمیته تخصصي، مستقل از معاونت امور فوري امر، پیشنهاد مي

با هدف نظارت میداني و مستمر بر اجزاي مختلف زنجیره تشکیل شود  ،كشاورزي جهاد

. تشکیل اين كمیته بايد با رعايت اصل گیردتا ثبات نسبي در اين حوزه حیاتي شکل 

خصوص نظارت هاي موجود بهاستقالل اجرا از نظارت و با حداكثر استفاده از ظرفیت

 نظارت زمینه در الزم اختیارات همهاز ها انجام شود. اين كمیته بايد مردمي و دانشگاه
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 زنجیره طول در بازرسي امکان و هامکان و هازمان همه در اسناد همهدسترسي به  ازجمله

اي براي مناسب و بازدارنده هاي اجراييضمانتاين امر بايد  موازاتبه .باشد برخوردار

 در نظر گرفته شود.  صالحمراجع ذي توسطمتخلفان 

 موانع تجاري و ايجاد انگيزه براي بازرگانان صاحب صالحيت  رفع .8

 تواندمي ترخیص شرايط تسهیلتوجه به مدت زمان قابل توجه ترخیص كاال از گمرك،  با

تسريع در تأمین و تخصیص  منظوربه ازطرفيموقع نیاز مرغداران مؤثر باشد. در تأمین به

واردكنندگان  ،مركزي بانک، بايد بین 1مناسبارز مناسب و رفع سريع مشکل ارز نا

 سازوكارو صنعت، معدن و تجارت  كشاورزي جهاد هايخانهوزارت و طیور و دام هاينهاده

 كه كشاورزي محصوالت صادركنندگان از دسته آن همچنین. گیردهماهنگي شکل 

 استاندارد طیور و دام خوراك واردات صورت در بايد هستند، خوشنام و صالحیت صاحب

 .شوند معاف ارزي تعهدسپاري از( كشاورزي جهاد وزارت اعالمي موازين)طبق 

 

  

                                                 
نداشته و منجر به  همخواني)فروشنده( ارزي است كه با واحد پول كشور مبدأ  ارز نامناسب يا نامرغوب .1

 هاي تبديل ارز و افزايش قیمت وارداتي خواهد شد. ايجاد هزينه
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 مآخذ و منابع

: يراندر بازار گوشت مرغ ا یمتانتقال ق. پوراسداله ،فرشته و فردوسي رويا و اسماعیل بهار،پیش .1

اقتصاد و توسعه  یقاتمجله تحق ،(MSAR) خودرگرسیو یچینگمدل ماركوف سوئ یريكارگبه

 .1398، 1 ش، 50-2 دوره ،كشاورزي ايران

 . 29/11/1392 يابالغ ي؛اقتصاد مقاومت يكل هايسیاست .2

 . 22/04/1389مصوب  ؛وري بخش كشاورزي و منابع طبیعيقانون افزايش بهره .3

 ،. سرريز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ايرانبیرامي رسولي ،زهرا و دشتي ،قادر و محمد زاده،قهرمان .4

 .1395، 3 ش، 30دوره ،نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي

 يكشاورز يمحصوالت اساس يواردات يمباد لیتحل ،(139۷) ياسالم يمجلس شورا يهامركز پژوهش .5

 . 16151. شماره مسلسل ياصالح يشنهادهایو ارائه پ

 طیورصنعت  يريتيو مد اييهتغذ يهاو چالش یتوضع ،(1398) كشور يعلوم دام یقاتمؤسسه تحق .6

 مقابله با آن.  يو راهکارها يرانا
7. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30069 

8. https://www.itpnews.com/price/show 
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