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 چکیده 
رین ت. برخی از مهمبر اساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، ایران در صنعت طیور هفتمین کشور دنیاست

لوازم،  اکثر امكان ساخت و دسترسی به( 2( برخورداری از نیروی کار متخصص، 1نقاط قوت این صنعت عبارتند از: 

وجود بازارهای مصرف ( 4و  وجود مراکز متعدد آموزش کشاورزی و دامپروری( 3ز، نیاآالت مورد تجهیزات و ماشین

( وابستگی به خارج 1های پیشروی صنعت طیور عبارتند از: ترین چالشبرخی از مهم .مناسب در کشورهای منطقه

( 4، تجهیزات و فرسودگی تأسیسات( 3وری پایین و هزینه باالی تولید، ( بهره2ها، ای از نهادهبرای تأمین بخش عمده

-برخی راه های ظالمانه اقتصادی.( تحریم5ای واردات و صادرات و های تعرفه( نوسان سیاست4سن باالی کشتار، 

( های خوراک طیور عبارتند از: الفویژه در بخش تأمین نهادههای اساسی بهکارهای پیشنهادی برای مقابله با چالش

 وراکیمنابع خاستفاده از وری، ب( توجه ویژه به بندی واحدهای مرغداری با هدف و بهبود بهرههریزی برای درجبرنامه

تیكاله، سورگوم، کلزا و تاج خروس، ج( استفاده از ضایعات کشاورزی از جمله پودر ضایعات مانند تری نیگزیجا

 مین مستمر نهادهای خوراکی که بایدریزی جهت تأکشتارگاهی، پودر پر، پودر گوشت و استخوان، و...، د( برنامه

گذاری باید در جهت تنوع بخشی باشد، به نحوی که در کنار اقالمی ها، سیاستوارد شود، ه( در بحث واردات نهاده

ها با حجم تری همچون خوراک گلوتن ذرت نیز وارد شود. این قبیل خوراکهای با ارزشمانند دانه ذرت، فرآورده

نمایند، و( استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه التری را برای طیور فراهم میکمتر، ارزش غذایی با

سرزمینی اقالم خوراکی مورد نیاز صنعت طیور، ز( با توجه به خودکفایی کشور در تولید گندم، بررسی های فراکشت

بوجاری( یا اقالمی مانند جو یا جو  راهبردی استفاده از این ماده خوراکی )به ویژه گندم مازاد، درجه دو، ضایعات

بدون پوشینه به منظور تأمین حداقل بخشی از نیاز صنعت طیور کشور و ح( توجه به استفاده از منابع پروتئینی با منشأ 

های کشاورزی بر مبنای تحقیقات انجام حشرات. در جدول ذیل مقادیر مورد استفاده از برخی محصوالت و فرآورده

 حقیقات علوم دامی ذکر شده است. شده در مؤسسه ت

 

 

 

 


