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 :چكيده

 و عوامل موثر بر این بازار نظیر خشکسالی دام و طیور طی ده ساله اخیر خوراک این پژوهش وضعیت بازار نهاده های 

 .داده استمورد بررسی قرار  و همچنین روابط سیاسی نظیر تحریم و برجام را

مصرف، واردات و سایر اطالعات  د،به منظور انجام این پژوهش ضمن مطالعه اسنادی، آمار و اطالعات مربوط به تولی 

  د:باشهای این پژوهش به شرح ذیل میمورد نیاز از منابع آماری معتبر مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین یافته

 

دهد که کشور ما در تولید علوفه و همچنین جو وابستگی خیلی زیادی به واردات ندارد بررسی نشان میاین  نتایج -1

  بهره وری آب و زمین قابل تامین است. شافزای با  نهاده از طریق تولید داخلو تقریبا این دو 

 

در ارتباط با دو نهاده مهم ذرت و کنجاله، ایران به شدت وابسته به واردات است و این وابستگی با توجه به  -2

در درازمدت پایدار  بر بودن و محدویت منابع آبی در کشور به دلیل آب محدودیت تولید ذرت و دانه های روغنی

در رابطه با بنابراین در مورد این دو نهاده برنامه ریزی مشخص و دقیق  خواهد بود و افزایش نیز خواهد یافت.

 ضروری است.  واردات

 

و  دارای افزایش 1321-22 و 1321-22مقطع زمانی دوهای دامی در ده ساله اخیر، در ها وفرآوردهقیمت نهاده -3

ع مقط بوده است به طوری که در و انتظارات تورمی افزایش قیمت دالرها ناشی از افزایش قیمت جهش بوده اند.

 درصد رشد داشته است 11مانی بعدی و در مقطع ز درصد 74مریکا ساالنه آارزش دالر ، زمانی اول

 

 مربوط به آنمذاکرات  وی اقتصادی ناشی از برنامه هسته ای ایران هاتحریم مربوط بهنوسانات قیمت دالر  علت  -7

 .بوده است

 

های دامی، دپو در دو مقطع فوق الذکر، اما در سه ساله اخیر مساله کمبود واردات نهاده های قیمتیبا وجود جهش  -5

ده های پروتئینی به صورت چالش بروز روآات و کاهش مصرف نهاده ها و کاهش تولید فرکمرها در گشدن نهاده

دلیل آن اختالف بین قیمت ارز رسمی و بازار آزاد در سه ساله اخیر و درواقع اختصاص کرده است که عمده ترین 

 تومانی بوده است. 7211ارز ثابت 

 

و  و اینکه یارانه ارزی عمال دولت را به هدف حمایت از مصرف کنندگان نرسانده است با توجه به این نتایج

 شود:میشنهاد یپ جه ساخته استتولیدکنندگان را نیز با چالش ها و مشکالت عدیده موا

های عرضه های اثربخشی کانال(و همچنین راهتومانی 7211 اثربخشی ارز ترجیحی)موانع آشکار و پنهان  -1

حذف یارانه واردات های ارزان شناسایی شود. هرچند در حال حاضر به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی نهاده

 الگوی حمایتی فعلی نیز درآید، اما باید به این نکته کلیدی نیز توجه نمود که  نمی، چندان میسر بنظر اهنهاده

ترین اصلی ترین وپذیر که به عنوان کلیدیاتفاقا اقشار آسیب و و مطلوبیت برخوردار نبودهتحقق اهداف از موفقیت 

ها و برخی مانی مناسب نهادهاند به دالیل متعدد نظیر عدم توزیع مکانی و زها بودهجامعه هدف این سیاست

 اند.گذاری شده، از مزایای این سیاست محروم بودهمحصوالت قیمت

ها توان استنباط نمود که یا توزیع نهادهها میها با قیمت بازاری نهادهنظر به وجود اختالف بین قیمت مصوب نهاده -1

اف رو شکتی قادر به تأمین نیاز نبوده و از اینهای واردااز شرایط مطلوبی برخوردار نبوده است و یا میزان نهاده

نموده است که مشکل های مصوب و بازار را فراهم بین عرضه و تقاضا زمینه شکاف و اختالف قیمت بین نهاده

 اولی از وزن بیشتری در این چالش برخوردار است.

ها و ت قیمت حمایتی از نهادهبرای نحوه تاثیرگذاری سیاس را چنانچه بخواهیم منطق آنالیز منفعت و هزینه  -4

توان به راحتی استنباط نمود که منافع مورد محصوالت فراوری شده را در بازار مالک عمل قرار دهیم، می

 ها بوده ، محقق نگردیده است.انتظار این سیاست که همان جلوگیری از نوسان و یا افزایش شدید قیمت

ها ثر بر عرضه و تقاضای نهادهؤممدنظر قرار دادن سایر فاکتورهای متمرکز بودن دولت بر مداخالت قیمتی بدون  -8

هزینه فرصت ارزهای  سبب گردیده کههای مورد نیاز بازار و یا محصوالت نهایی در بازار و همچنین زیرساخت
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عبارت  بههای اخیر، روند افزایشی داشته باشد و یا طیور به ویژه در سالهای دام و تخصیص یافته به تأمین نهاده

 دیگر رفاه اجتماعی از منظر تخصیص ارز در زنجیره مذکور روند کاهشی را تجربه نماید.

ابل های غیرقسازی نرخ ارز سیاستی با هزینهبا توجه به شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی کشور، هرچند یکسان -2

 ی را به دنبال خواهد داشت.ترمدت باشد ولی بطور یقین در بلندمدت اثرات رفاهی روشنبینی در کوتاهپیش

 گردد.های اعتباری کاال محور توصیه میبرای جبران کاهش قدرت خرید استفاده از کارت -11

های بازار و بهبود قدرت خرید بهبود زیرساختدر زمینه ای نیز باید بودجه مربوط به تخصیص ارزهای یارانه -11

 مورد استفاده قرار گیرد.مردم 
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 مقدمه .1

این مشکالت برای رفع آن ها  تولید خوراک دام باعث شده واکاوی دالیلهای دامی نهاده راهای این روزهای بازچالش

ی دوچندان بیابد. در شرایط کنونی که تولید برخی نهاده های دامی به خصوص محصوالتی مانند سویا و ذرت که اهمیت

اردات این محصوالت تولید آن ها با شرایط اقلیمی و کم آبی ایران سازگاری ندارد، محدود بوده و وابستگی زیادی به و

وجود دارد هر نوع سیاست گذاری یا اثر تبعی ناشی از تغییر در بازار ارز یا شیوه های تجاری می تواند خطرات زیادی 

قع ریزی به موبا این حال اطالع نداشتن از نیازهای بازار مانع از برنامهرا در برابر تامین به موقع این نهاده ها ایجاد کند. 

شود و این اتفاقی است که اخیرا در کشور افتاده است. از سوی دیگر حتی با تامین به موقع و با میزان ها میدهدر تامین نها

وری در بهره. وری متناسب با استانداردهای روز دنیا غافل شدتوان از سهم باالی بهرههای دامی باز هم نمیمناسب نهاده

ود مدیریت نیاز در بازار نیز اتفاق بیفتد و این موضوعی است که شمصرف استاندارد خوراک دام و طیور باعث می

درصد در تامین مناسب  31توان متاسفانه کمتر مدنظر قرار گرفته است، چراکه با مدیریت مصرف از این کانال الاقل می

 .ها جلو افتادنهاده

پیش رو با هدف بررسی وضع موجود از در هر حال، با توجه به وضعیت کنونی بازار نهاده های دام و طیور، گزارش 

ردات، عرضه، مصرف و قیمت نهاده های دامی طی ده ساله اخیر نموده است. تا با بررسی وضعیت بازار انظر تولید، و

 این نهاده ها پیشنهادات راهبردی و کاربردی برای تنظیم و کنترل آن ارائه دهد. 

 و طيوروضع موجود توليد و واردات نهاده های دام  بررسی .2

مهمترین نهاده های خوراک دام و طیور محصوالت ذرت، جو، کنجاله و علوفه می باشد. به منظور بررسی وضعیت تولید 

خوراک دام در کشور، مقادیر تولید، سطح زیرکشت و مصرف این نهاده ها در ده سال اخیر به تفکیک مورد بررسی قرار 

 گیرد.می

 

 وضع موجود بازار نهاده ذرت 2-1

 .دهدرا نشان می 1321-22( وضعیت تولید، واردات، عرضه و مصرف ذرت در کشور طی دوره زمانی 1)جدول 

 هزار هکتار( –درصد  -وضع موجود توليد و عرضه ذرت در ده ساله اخير ) هزارتن -1جدول 

 تولید  سال
رشد 
 تولید

 *واردات 
رشد 

  واردات
 عرضه 

موجودی 
انبار)ذخایر 
استراتژیک 
 اخر دوره(

مصرف 
 دام 

سطح 
زیر 

 کشت 

رشد 
سطح 

 زیرکشت 

عملکرد 
)کیلوگرم 

 /هکتار(

1321 121491 1591 711191 1793 418791 128791 551191 21591 1197 412192 

1321 142891 -594 341191 -495 478291 178291 581191 22191 298 114894 

1322 185291 391 551191 7891 883791 213791 111191 22191 -193 138192 

1323 115291 -1197 111191 1192 242391 232391 421191 23791 -1293 418294 

1327 111291 -2295 111191 892 1111291 131291 851191 11191 -2291 417292 

1325 114191 192 481191 1892 1133391 113391 211191 15291 -792 431798 

1321 122391 797 821191 1791 1115191 135191 251191 14791 297 412894 

1324 121191 -192 211191 191 1155191 125191 1111191 14191 -293 415898 

1328 171191 1194 181191 -2797 275191 125191 481191 21191 1491 411191 

1322 171191 191 411191 292 275191 125191 811191 21191 191 411191 

میانگین 
 ده ساله 

174492 -198 157191 891 
  

252152 
  

157152 
  

442151 21792 -198 123795 

 و محاسبات تحقیق indexmundiماخذ: 
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مار مربوط به واردات ذرت در سال های  مورد بررسی بر  اساس اطالعات گمرک. ح. ا. ایران تا حدوی متفاوت از اطالعات آ توجه:
امار  1325-21ها بیشتر بوده است برای مثال در سال های  در برخی از سال ها کمتر و در برخی از سالدرج شده در جدول است. 

و  2/8) در این دوسال واردات  برعکس بوده است 1328-22گمرک کمتر از امار درج شده در جدول بوده در حالی که در سالهای 
اخذ  indexmundiمنبع اطالعات، همه داده ها از سایت  نیکسان بود.  به منظور میلیون تن بر اساس امار گمرک بوده است( 8/2

 در هر صورت روند کلی واردات بر اساس هر دو منبع مشابه بوده است.  شده است.
 

هزارهکتار با  217میلیون تن است که از مساحت  5/1( میانگین تولید ساالنه ذرت در کشور حدود 1با توجه به جدول )

 به طور متوسط کشتسطح زیرتن در هکتار برداشت می شود. با توجه به جدول طی ده ساله اخیرهم تولید و هم  4عملکرد 

درصد را تجربه کرده اند. با توجه به محدودیت منابع آب در کشور و آب بر بودن محصول ذرت امکان  - 8/1ساالنه رشد 

افزایش سطح زیرکشت وجود ندارد از طرفی عملکرد تولید ذرت نیز تقریبا از سطح قابل قبولی در مقیاس جهانی برخوردار 

 است

((. بنابراین امکان افزایش تولید 2121)فائو، بوده است 2112تن در هکتار در سال  8/5ان )میانگین عملکرد ذرت در جه

در کشور چه از طریق سطح زیرکشت و چه عملکرد بسیار محدود است و ایران همواره وابسته به واردات ذرت برای 

ه های دامی بیشتر، این وابستگی به درتامین خوراک دام خواهد بود ضمن اینکه با افزایش جمعیت و نیاز به تامین فراو

درصد رشد  1/8واردات افزایش نیز خواهد یافت. چنانچه در دوره مورد بررسی به طور متوسط واردات ذرت ساالنه 

رسیده است. میانگین واردات ساالنه ذرت  1322میلیون تن در سال  4به  1321میلیون تن در سال  7داشته است و از 

 ن تن برآورد شده است. میلیو 5/1طی این مدت 

 5/1میلیون تن است؛  1/2از میانگین کل عرضه ذرت در کشور) مجموع تولید، واردات و موجودی سال قبل( که معادل  

 11میلیون تن ) 5/1درصد( مربوط به واردات و  18میلیون تن ) 5/1درصد( مربوط به تولید داخل،  11میلیون تن )

 ایر استراتژیک( در پایان دوره قبل است.درصد( مربوط به موجودی انبار)ذخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1991-99(. سهم واردات، توليد و موجودی انبار از ميانگين کل عرضه ذرت در 1)شکل 

 

 درصد آن به مصرف خوراک دام  81از مجموع کل ذرت عرضه شده در کشور، ساالنه بیش از 

 را نشان می دهد. 1321-22طیور طی دوره ( روند مصرف ذرت در بخش دام و 2می رسد. شکل )

16%

68%

16%

تولید واردات موجودی انبار
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 1991-99(. روند مصرف ذرت در بخش خوراک دام و طيور طی دوره 2شکل )

 

میلیون تن به  5/5روند افزایشی داشته و از  1324تا  1321دهد که مقدار مصرف نهاده ذرت از سال ( نشان می2شکل )

میلیون  2/2به یکباره میزان مصرف  1328تقریبا دو برابر شده است. در سال سال  8میلیون تن رسیده است یعنی طی  11

 8نیز مقدار کمی به مصرف این نهاده اضافه شده و مصرف  1322میلیون تن رسیده است. در سال  8/4تن کاهش و به 

ر واقع کاهش ناشی از کاهش عرضه و د رمیلیون تن شده است. کاهش ناگهانی مصرف نهاده ذرت در بخش دام و طیو

مقدار واردات در دو سال اخیر می باشد. )تولید ذرت اگر چه کم شده است اما مقدار کاهش تولید چشمگیر نبوده و بر اساس 

 (3روند کاهشی در کل دوره مورد بررسی می باشد.() شکل 

 

 

 

 1991-99(. روند مقدار توليد، واردات و عرضه ذرت طی دوره 9شکل )

 

دات در دو سال اخیر افزایش بیش از اندازه نرخ ارز است. به طوری که قیمت هر دالر امریکا از رعلت اصلی کاهش وا

افزایش یافت.  1322تومان در سال  12121و  1328تومان در سال  12218به  1324تومان در سال  11334میانگین  

کاالهای اساسی  وارداتتومان برای  7211دولت تصمیم به تخصیص ارز با قیمت  ،با توجه به افزایش بی سابقه قیمت ارز
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 7صفحه:    

 

گرفت اما عدم تخصیص کامل و به موقع از سوی بانک مرکزی باعث تاخیر در ثبت سفاشات و ترخیص کاالها از گمرک 

 شد و در نهایت بازار داخلی را با کمبود این نهاده مواجه ساخت. 

 

 وضع موجود بازار نهاده جو -2-2

 آمده است. 1321-22( وضعیت تولید، واردات، عرضه و مصرف جو در کشور طی دوره زمانی 2در جدول )

 

 

 

 هزار هکتار( –درصد  -وضع موجود توليد و عرضه جو در ده ساله اخير ) هزارتن -2جدول 

 تولید  سال
رشد 
 تولید

  *واردات
رشد 

  واردات
 عرضه 

موجودی 
انبار)ذخایر 
 استراتژیک(

 مصرف 
سطح 
زیر 

 کشت 

رشد 
سطح 

 زیرکشت 

عملکرد 
)کیلوگرم 
 در هکتار(

1321 253151 
-

2351 
121151 21151 748851 28851 351151 158151 151 111153 

1321 244151 255 111151 3353 535851 115851 711151 112551 258 141751 

1322 311151 853 21151 -7358 725851 25851 771151 113551 151 183752 

1323 321151 154 221151 17757 515851 115851 731151 141351 758 181851 

1327 321151 151 141151 -2254 525851 45851 721151 141351 252 181551 

1325 342751 1157 121151 -2257 518251 78251 721151 141151 -152 211552 

1321 311151 
-

1158 
321151 11154 148251 48251 541151 174351 -1153 211755 

1324 281151 -254 311151 -351 118251 78251 521151 175751 -153 122554 

1328 311151 2851 221151 -155 128251 58251 111151 157451 157 232451 

1322 345151 752 221151 -2751 153251 13251 511151 157451 151 272751 

میانگین 
 ده ساله 

311457 257 212151 7155 523851 41851 723151 111254 151 124251 

 و محاسبات تحقیق indexmundiماخذ: 
توجه: آمار مربوط به واردات جو در سال های  مورد بررسی بر  اساس اطالعات گمرک. ح. ا. ایران تا حدوی متفاوت از اطالعات 

امار گمرک  1321درج شده در جدول است. در برخی از سال ها کمتر و در برخی از سال ها بیشتر بوده است برای مثال در سال 
برعکس بوده است ) امار  1328لی که در سالدر حا میلیون تن بوده است( 1/2)امار گمرک  دهکمتر از امار درج شده در جدول بو

اخذ شده است. در هر  indexmundiها از سایت به منظور یکسان بودن منبع اطالعات، همه داده  میلیون تن بوده است( 7گمرک 
 صورت روند کلی واردات بر اساس هر دو منبع مشابه بوده است.

 
 

 

یکی دیگر از نهاده های مهم تولید خوراک دام و طیور، جو است. ایران یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده جو در جهان 

میلیون تن جو چهاردهمین کشور جهان در  1/3، ایران با تولید 2112به شمار می آید. بر اساس اطالعات فائو در سال 

میلیون تن بزرگترین تولیدکننده جهان است. در بین کشورهای منطقه  5/21تولید این محصول است. کشور روسیه با تولید 

جهان و باالتر از ایران قرار دارند. در این بین  11و  2میلیون تن در رده های  8/3و   1/4ترکیه و قزاقستان با تولید 

 (.2121ه است )فائو ، میلیون تن رتبه دوازدهم جهان را به خود اختصاص داد 4/3کشور امریکا نیز با مقدار تولید 

 

 

 

 



 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 8صفحه:    

 

درصد  7/2میلیون تن بوده است که ساالنه  2/3(، میانگین تولید جو در کشور در ده ساله اخیر، مقدار 2بر اساس جدول )

افزایش  1322میلیون تن در سال  4/3به  1321میلیون تن در سال  5/2رشد داشته است. به طوری که مقدار تولید از 

 یافته است.

تن در هکتار حاصل شده است. با توجه به  2/1میلیون هکتار با عملکرد  1/1تولید در میانگین سطح زیر کشت  این مقدار

 روند سطح زیرکشت و عملکرد مالحظه می شود که افزایش تولید ناشی از افزایش عملکرد بوده است.

درصد رشد داشته است به  3/2نه رشد ساالنه سطح زیرکشت طی دوره مورد بررسی صفر بوده در حالی که عملکرد ساال

 رسیده است. 1322تن در سال  7/2به  1321تن در هکتار در سال  1/1طوری که که از 

علیرغم تولید نسبتا مناسب جو در کشور، نیاز به این نهاده تامین نشده و واردات نیز صورت گرفته است. مقدار واردات 

نسبت  وارداتمقدار  1321و  1323جو نوسانات خیلی زیادی طی دوره مورد بررسی داشته است به طوری که در سال 

ست. که دلیل اصلی این مقدار واردات در این سال ها به خاطر درصد افزایش داشته ا 111و  177به سال قبل به ترتیب 

 شرایط سیاسی و تحریم و نیاز به ذخایر استراتژیک بوده است.

درصد رشد داشته است.  71میلیون تن ثبت شده است که ساالنه  2جو در ده ساله اخیر  وارداتبه طور کلی میانگین 

 رسیده است.  1322میلیون تن در سال  2/2به  1321میلیون تن در سال  2/1چنانچه از 

 1/3میلیون تن است  2/5از میانگین کل عرضه جو در کشور) مجموع تولید، واردات و موجودی سال قبل( که معادل 

درصد(  12میلیون تن ) 4/1درصد( مربوط به واردات و  37میلیون تن ) 2درصد( مربوط به تولید داخل،  57میلیون تن )

 انبار )ذخایر استراتژیک( در پایان دوره قبل است. مربوط به موجودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. سهم واردات، توليد و موجودی انبار از کل ميانگين عرضه جو در کشور4شکل )

 1991-99دوره 

درصد از از مجموع کل جو عرضه شده در کشور، به مصرف خوراک دام می رسد. شکل  83به طور متوسط ساالنه 

 را نشان می دهد. 1321-22در بخش دام و طیور طی دوره ( روند مصرف جو 5)

54%
34%

12%

تولید واردات موجودی انبار



 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 9صفحه:    

 

 
 1991-99(. روند مصرف جو در بخش خوراک دام و طيور طی دوره 5شکل )

 

برخوردار ( حاکی از آن است که مصرف نهاده جو در بخش خوراک دام و طیور از روند افزایشی در ده ساله اخیر 5شکل )

برابر شده است. نکته  4/1رسیده است یعنی  1328میلیون تن در سال  1/1به  1321میلیون تن در سال  5/3و از  بوده

است. به عبارتی در این سال  1322ن تن در سال ومیلی 1/5ای که در شکل قابل مالحظه است کاهش یکباره مصرف به 

 در اثر کاهشکاهش عرضه هزارتن نسبت به سال قبل مصرف جو کاهش یافته است. کاهش مصرف احتماال ناشی از  511

نه تنها  1328مقدار تولید جو نسبت به سال  1322دهد که در سال ات و یا تولید است. بررسی مقدار تولید نشان میدروا

هزارتن نیز افزایش یافته است. بنابراین این کاهش ناشی از کاهش واردات است که با توجه به  151کاهش نداشته بلکه 

اردات و عرضه جو قابل ( روند تولید، و1هزارتن کاهش داشته است. در شکل ) 411( مقدار واردات حدود 2جدول )

 مالحظه است.
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 01صفحه:    

 

 1991-99(. روند مقدار توليد، واردات و عرضه جو طی دوره 6شکل )

 

از روند افزایشی مالیمی ناشی از افزایش عملکرد برخوردار است. در سال  1325( تولید جو تا سال 1بر اساس شکل )

ات از افت و خیزهای زیادی طی دوره دتولید کاهش و سپس افزایش یافته است. درحالی که مقدار وار 1324و  1321های 

افزایش  1323ون تن در سال میلی 2به  1321میلیون تن در سال  1مورد بررسی برخوردار بوده است. به طوری که از 

مجددا با روند  میلیون تن افزایش یافته است. 3به  1321میلیون تن کاهش و در سال  1مجددا به  1325سپس در سال  یافته

یون میل 1و از  افزایشی بوده است 1321اما رو ند کلی آن تا سال   رسیده است. 1322میلیون تن در سال  2/2کاهشی به 

این شود ( استنباط می1رسیده است. به طور کلی، آنچه که از شکل) 1321میلیون تن در سال  3به  1321تن در سال 

های کمبود تولید، نیاز داخلی از طریق واردات تامین در زماناین است که  است که اصوال در ارتباط با عرضه نهاده جو

 به عبارت دیگر اگر عملکرد در هکتار و سطح زیرکشت افزایش یابد نیاز به واردات این نهاده کاهش می یابد. شده است. 

 

 

 وضع موجود بازار نهاده کنجاله سويا -2-9

یکی از نهاده هایی که در تامین خوراک دام و طیور استفاده می شود کنجاله حاصل از روغن کشی دانه های روغنی به 

ویژه سویا و کلزا است. در ایران این نهاده هم از طریق واردات کنجاله سویا و هم از طریق روغن کشی دانه های سویا و 

یق واردات و تولید داخل تامین می شود. با توجه به بررسی های انجام کلزا تامین می شود. دانه های روغنی نیز از طر

( مقدار تولید و 3می باشد. در جدول ) 5/1و از دانه های کلزا  44/1شده ضریب استحصال کنجاله از دانه های سویا 

  آمده است. 1321-22ات دانه های روغنی سویا و کلزا و مقدار کنجاله حاصل از آن ها طی دوره دوار

 

 هزار هکتار( -درصد -وضع موجود توليد و عرضه کنجاله در ده ساله اخير ) هزارتن -9جدول 

 سال
تولید 
 سویا

تولید 
 کلزا 

رشد تولید 
 سویا 

رشد 
تولید 
 کلزا 

واردات 
 دانه سویا 

واردات 
 دانه کلزا 

کل تولید 
 کنجاله

واردات 
 کنجاله

 مصرف 

سطح 
زیرکشت 
سویا و 

 کلزا

1321 12558 12151 -2254 -552 51851 151 58351 227151 282251 11155 

1321 11451 17251 3352 -2552 13253 151 31457 241858 314152 15552 

1322 15157 14551 -254 2352 22351 1452 38757 311153 357754 15252 

1323 17255 17151 -558 -1151 77754 5154 55151 281752 335552 15155 

1327 17151 5854 -158 -5258 111453 151 172352 223252 731358 11154 

1325 13253 1853 -155 1157 218154 8351 148558 331851 515358 11754 

1321 2153 18151 -3757 11553 214752 2752 188254 311351 517554 17251 

1324 8353 32258 -858 8251 257855 7853 221551 351151 542151 23151 

1328 1852 71151 -1852 2153 257855 7853 223251 321853 115453 27357 

1322 1852 71151 151 151 257855 7853 223251 232752 713352 27357 

میانگین 
 ده ساله

11458 21251 -152 2151 178855 3254 131152 312152 738852 11252 

 اساللمی ایران، محاسبات تحقیقماخذ: وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری 

 

 ( نیز مشاهده 3به طور کلی تولید دانه های روغنی در ایران بسیار کم است همانطور که در جول )

هزاتن دانه کلزا در کشور تولید شده است.  212هزار تن دانه سویا و  114می شد طی ده ساله اخیر به طور متوسط ساالنه 

 درصدی را تجربه کرده است. 21درصدی و تولید کلزا رشد مثبت  - 4ضمن اینکه مقدار تولید سویا ساالنه رشد 



 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 00صفحه:    

 

ویژه در چهار سال اخیر افزایش زیادی داشته در حالی که سطح این مساله به این دلیل است که سطح زیرکشت کلزا به  

 زیرکشتسویا کاهش یافته است.

 7/1بررسی واردات دانه های روغنی نیز نشان می دهد که بیشتر دانه وارد شده مربوط به دانه سویا با میانگین ساالنه  

 میلیون تن می باشد.

برای دانه سویا، هدف  44/1وارد شده است. با توجه به ضریب استحصال هزار تن  4/32دانه کلزا به طور متوسط ساالنه 

 اصلی از واردات دانه سویا استحصال کنجاله برای مصرف دام است تا تامین روغن نباتی برای مصرف خانوار.

شور به طور در هر صورت با توجه به مقدار تولید و واردات دانه های روغنی در ده ساله اخیر مقدار تولید کنجاله در ک

 درصد از آن از تولید دانه های داخلی بوده و بقیه وابسته به 27میلیون تن برآورد می شود که البته  3/1متوسط ساالنه 

 واردات دانه های روغنی بوده است.

برای  جالهشود. بنابراین ایران به شدت وابسته به واردات کنمیلیون تن کنجاله نیز وارد کشور می 3عالوه بر این  ساالنه 

 تامین نهاده دام بوده و با توجه به روند تولید دانه های روغنی در کشور این وابستگی پایدار خواهد بود. 

درصد( از تولید داخل  31میلیون تن ) 3/1میلیون تن است که  7/7( میانگین مصرف ساالنه کنجاله 3با توجه به جدول )

 ی شود.ات تامین مددرصد( از وار 12میلیون تن ) 3و 

 درصد آن وابسته به واردات دانه های روغنی است. 41گفته شد از تولید داخلی کنجاله  همانطور که قبال

درصد مصرف کنجاله وابسته به واردات ) چه به صورت خود کنجاله و چه به صورت  21به عبارت دیگر عمال بیش از 

 دانه های روغنی ( است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1991-99ميانگين مصرف کنجاله در کشوردوره  از(. سهم واردات و توليد 7شکل )

 

 مده است.آ( روند مصرف کنجاله طی ده ساله اخیر 8در شکل )

31%

69%

تولید  واردات
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های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  
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0011 ماه تیر تاريخ: 02صفحه:    

 

 
 

 1991-99(. روند مصرف کنجاله در بخش خوراک دام و طيور طی دوره 8شکل )

 

 1328تا  1321روند افزایشی شتابانی از سال  ( نشان می دهد که مصرف کنجاله در بخش دام و طیور کشور از8شکل )

برابر شده است.  2/2میلیون تن رسیده است. یعنی در این مدت  2/1میلیون تن به  8/2بوده و مقدار مصرف از  ربرخوردا

میلیون تن رسیده است. بررسی  1/7بر خالف روند افزایشی، مقدار مصرف به شدت کاهش یافته و به  1322در سال 

میلیون تن در این سال است که باعث   3/2به 1328در سال  2/3ید و واردات کنجاله حاکی از کاهش واردات از روند تول

 (.2کاهش مصرف شده است ) شکل 

 

 
 1991-99واردات کنجاله طی دوره  و (. روند مقدار توليد9شکل )
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 03صفحه:    

 

 وضع موجود بازار نهاده علوفه -2-4

 دهد.را نشان می 1321-22در کشور طی دوره ( وضعیت تولید و سطح زیرکشت علوفه 7جدول )

 

 درصد( -هزار هکتار -( مقدار توليد و سطح زيرکشت علوفه در کشور  )هزار تن4جدول )

 سال
کل تولید 

 علوفه
رشد 
 تولید

کل سطح 
زیرکشت 

 علوفه

رشد 
سطح 
زیر 
 کشت

سهم یونجه 
 از کل تولید 

سهم شبدر 
 از کل تولید 

سهم ذرت 
علوفه ای از 

 کل تولید 

سهم نباتات  علوفه 
ای و خشبی از کل 

 تولید 

1321 2222857 -152 153751 -151 2451 857 151 1751 

1321 2814151 2551 114751 251 1451 751 2151 5252 

1322 2211452 353 141152 152 1451 751 2557 5257 

1323 3758154 1158 121851 1257 1152 157 2857 5353 

1327 3471552 852 217252 155 1552 151 2258 5251 

1325 3851151 351 128752 -258 1554 153 2253 5354 

1321 3472152 -258 127551 -251 1152 155 2454 5358 

1324 3817851 351 211154 258 1154 155 2451 5752 

1328 7112155 351 127854 -251 1555 153 2251 5751 

1322 7112155 151 127854 151 1555 153 2251 5751 

میانگین 
 ده ساله

3742754 552 184157 257 1455 258 2553 5755 

 ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی

میلیون تن  4/37بررسی وضعیت تولید علوفه در کشور نشان می دهد که در ده ساله اخیر به طور متوسط ساالنه 

، سهم ذرت علوفه 8/2، سهم شبدر 5/14هکتار تولید شده است. سهم یونجه از میانگین تولید میلیون  8/1علوفه در سطح 

 درصد 5/57و سهم نباتات علوفه ای و خشبی  3/25ای 

 می باشد.  

افزایشی بوده است. پس از آن سطح زیرکشت روند کاهشی  1327-25روند تولید علوفه و سطح زیر کشت تا سال 

 .(11است )شکل  داشتهمالیمتری افزایش تولید با شیب  ومالیم 

 



 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 00صفحه:    

 

 
 1991-99(. روند مقدار توليد و سطح زيرکشت علوفه طی دوره 11شکل )

 

 جمع بندی وضع موجود بازار نهاده های دام و طيور -2-5

درصد از خوراک  5/75با توجه به میانگین مصرف نهاده های خوراک دام در ده ساله اخیر بر اساس یک حساب ساده، 

درصد مربوط به جو است. بنابراین در بحث تامین و عرضه  8/28درصد مربوط به کنجاله و  1/25وط به ذرت، دام مرب

 این نهاده ها اهمیت ذرت بیشتر از دو نهاده دیگر است.

 

 

 1991-99( سهم هر يک از نهاده های خوراک دام از مجموع کل ميانگين مصرف در دوره 5جدول )

 جمع کل نهاده ها جو کنجاله ذرت نهاده ها

 14118511 7231511 7388511 4421511 مصرف ) هزارتن(

 سهم از کل مصرف نهاده ها
 ) درصد( 

75553 25515 28582 111 

 ماخذ: یافته های پژوهش

 

دهد که کشور ما در تولید علوفه و همچنین جو وابستگی نتایج بررسی بازار نهاده های خوراک دام همچنین نشان می

به واردات ندارد و تقریبا این دو نهاده از طریق تولید داخل امکان تامین دارد. نکته ای که در مورد این دو  زیادیخیلی 

نهاده باید مورد توجه قرار گیرد افزایش بهره وری آب و زمین است. به ویژه اینکه ایران به دلیل خشکسالی های اخیر و 

به شدت دچار محدودیت منابع آبی است و لذا توجه به بهره وری آب  (ینیچه سطحی و چه زیرزم)همچنین افت منابع آبی 

در تولید محصوالت کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ارتباط با  دو نهاده مهم ذرت و کنجاله، ایران به 

ازمدت پایدار ردر دو این وابستگی با توجه به محدودیت تولید ذرت و دانه های روغنی،  شدت وابسته به واردات است

لذا هر گونه نوسانات قیمت های جهانی این نهاده ها، روابط سیاسی و تحریم ها و  خواهد بود و افزایش نیز خواهد یافت.

ده های دامی و متعاقبا امنیت غذایی رنوسانات نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی بر تامین این دو نهاده و در نتیجه تولید فرآو

بنابراین در مورد این دو نهاده برنامه ریزی مشخص و دقیق و جلوگیری از سیاست گذاری های غلط  جامعه خواهد داشت.

 و کوتاه مدت برای داشتن بازار باثابت و پایدار ضروری است. 
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 05صفحه:    

 

 فرآورده های دام و طيورها و ه قيمت نهاد .9

مقدار عرضه و مصرف نهاده های دامی ) ذرت، کنجاله سویا و جو(  1322همانطور که در بخش قبل بیان شد در سال 

گیری داشته است. کاهش عرضه این محصوالت قطعا بر قیمت این نهاده ها در نسبت به سال های قبل از آن کاهش چشم

موثر خواهد بود. بر این اساس در ادامه مقدار تولید فراورده بازار داخلی و همچنین بر تولید و قیمت فراورده های دامی 

 ها بررسی می شود. های دامی و همچنین نوسانات قیمت آن

 ده ها دامی آمده است.ر( مقدار تولید فراو1در جدول )

 درصد( -) هزارتن 1991-98ده های دامی در دوره روا(. مقدار توليد فر6جدول )

 سال
گوشت 

 قرمز
رشد 

 ساالنه
گوشت 

 مرغ
رشد 

 ساالنه
 تخم مرغ

رشد 
 ساالنه

 شير
رشد 

 ساالنه

1321 47158 157 148357 451 41153 -854 4181 353 

1321 471528 158 1841 752 21254 3153 4252 355 

1322 455 151 121154 551 82357 -251 8218 751 

1323 485 751 2133 357 225 355 8811 157 

1327 811 254 212255 757 2315121 154 2171 352 

1325 823 251 211252 -255 27155 151 215357 551 

1321 83551 155 2234 851 88454 -551 1118354 555 

1324 82255 -154 2355 553 21155 151 1158851 751 

1328 852 355 2433 1151 1114 1258 11112 352 

میانگین ده 
 ساله 

424582 1542 2131512 5545 211511 3542 2252513 7575 

 آمارنامه جلد دوم –ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی 

 

هزارتن، گوشت مرغ  811تولید گوشت قرمز  میانگین ورده های دامی در ده ساله اخیر نشان می دهد کهآمیانگین تولید فر

، 4/5، 4/1هزارتن بوده است. متوسط رشد ساالنه این محصوالت به ترتیب  2252و شیر  211هزارتن، تخم مرغ  2131

های دامی طی ده ساله اخیر رشد داشته اند. بیشترین رشد تولید درصد بوده است. بنابراین تولیده همه فراورده 7/7و 4/3

 شت مرغ و کمترین آن برای گوشت قرمز بوده است. برای گو
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 06صفحه:    

 

 1991-98(. روند مقدار توليد فراروده های دامی طی دوره 11شکل )

 

افزایشی است که متناسب با افزایش مصرف نهاده های دامی می  1321-28روند تولید فراورده های دامی طی سال های 

نمی توان اثر کاهش عرضه و مصرف نهاده های  1322ورده ها در سال باشد. به دلیل عدم دسترسی به آمار تولید این فرا

دامی بر تولید فراورده ها را ارزیابی کرد. اما اثر کاهش عرضه بر افزایش قیمت خود نهاده ها و همچنین فراورده ها در 

 به خوبی قابل مالحظه است. 1322ل ( در سا17) تا( 12) های شکل

سال  ) دوره افزایش یافته است. یکی در سه ساله اول دوره مورد بررسی دو نهاده ها در قیمتدهد که ( نشان می12شکل )

 .1321-22و دیگر در چهار ساله اخیر یعنی (  1321-22 یها

رسند. تومان می 1182تومان به  521تومان و قیمت کنجاله از  441تومان به  753در دوره اول قیمت ذرت و جو از  

 برابر شده است. 8/2کنجاله سویا  برابر و قیمت 4/1و جو  در این دوره قیمت ذرت

 ند مالیمی افزایش یافته اند. در دوره سوم دوباره جهش قیمتی رخ داده است وو( قیمت ها با ر1323-25در دوره دوم )

 تومان به 773و برای ذرت از  1322تومان در سال  2775به  1321تومان در سال  821قیمت هر کیلوگرم جو از 

 برابر شده است. 3تومان رسیده است تقریبا  2552

 

افزایش یافته یعنی تقریبا دو برابر شده است  1328در سال  2181به  1321تومان در سال  1175قیمت کنجاله سویا از 

، 1321تومان رسیده است در واقع در این سال نسبت به سال  4127با یک جهش قیمتی شدید به  1322سپس در سال 

 برابر شده است.  3/7نجاله سویا قیمت ک

 

 

 

 

 

 

 
 1991-99(. روند قيمت نهاده های دامی طی دوره 12شکل )
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 07صفحه:    

 

بخشی هم به و  ، بخشی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور1321روند افزایشی قیمت نهاده های دام از سال 

دالر و کاهش واردات بوده است. البته کمبود عرضه نیز به دلیل افزایش قیمت  1322دلیل کمبود عرضه به ویژه در سال 

فته ای یاورده های پروتئینی نیز افزایش قابل مالحظهآمتعاقب افزایش قیمت نهاده های خوراک دام، قیمت فررخ داده است.

 ددهن، تخم مرغ و شیر را نشان می( روند قیمت گوشت مرغ17گاو و گوسفند و شکل )( روند قیمت گوشت 13است. شکل )

 

 

 
 1991-99(. روند قيمت خرده فروشی گوشت قرمز طی دوره 19شکل )

 

دهد. در ابتدای دوره که قیمت گوشت گوساله از روند قیمت گوشت گوسفند و گوساله دومرحله افزایش جهشی را نشان می

هزارتومان برای هر دو  4/27به تقریبا  1321هزارتومان در سال  5/17هزارتومان و قیمت گوشت گوسفند از  3/11

برابر می شود. در سه سال بعدی یعنی تا سال  2سال تقریبا  افزایش می یابد قیمت در این مدت سه 1322محصول در سال 

ع می وشر 1321هزارتومان می رسد. جهش دوباره قیمت در سال  31قیمت گوشت قرمز افزایش کمی یافته و به  1325

با  یابد. دوبارههزارتومان افزایش می 35هزارتومان در هر کیلو و گوشت گوساله به  34شود و قمیت گوشت گوسفند به 

 1322هزارتومان در سال  83هزارتومان و قیمت گوشت گوساله به  28قیمت گوشت گوسفند به  دیگر یک افزایش جهشی

 8/2برابر و قیمت گوشت گوساله  3/3(، قیمت گوشت گوسفند 1321-22می رسد. به عبارت دیگر طی چهار ساله اخیر )

 برابر شده است.  

رشد قیمت نهاده های خوراک دام و طیور و گوشت قرمزتقریبا مشابه هم بوده است و با افزایش قیمت نهاده های خوراک 

 دام و طیور بالفاصله افزایش قیمت با همان شدت در گوشت قرمز نمایان شده است. 
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 08صفحه:    

 

 
 1991-99(. روند قيمت خرده فروشی گوشت مرغ، تخم مرغ و شير طی دوره 14شکل )

 

دهد. در رابطه با این محصوالت نیز سه دوره قابل ( روند قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر را نشان می17شکل )

به  2811، قیمت تخم مرغ از تومان 1311تومان به  3711که قیمت گوشت مرغ از  1321-22مالحظه است. دوره اول 

 2مان افزایش یافته است. قیمت گوشت مرغ و شیر تو 1113تومان به  728تومان در هر کیلو و قیمت شیر از   7111

قیمت ها افزایش خیلی کمی پیدا کرده اند و تقریبا  1323-25برابر شده است. در دوره دوم  5/1برابر و قیمت تخم مرغ 

تومان در هر کیلو در  1211و  7711، 1211ثابت هستند به طوری که قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر به ترتیب 

نسبت به سال  1322جهش شدید قیمت ها رخ داده است به طوری که در سال  1321-22است. دوره سوم  1325سال 

قیمت این  1322برابر شده است. در سال  7/2برابر و شیر  4/2برابر، تخم مرغ  3/2، قیمت گوشت مرغ 1325

 تومان در هر کیلوگرم بوده است.  2211و  12211، 11211محصوالت به ترتیب 

تاثیر گذاشته و  فرآورده هاای خوراک دام مستقیما بر ور که در ارتباط با گوشت قرمز بیان شد رشد قیمت نهاده ههمانط

 (4ورده ها را هم تقریبا به همان میزان افزایش داده است. )جدول آقیمت این فر

 1991-99ده های دامی طی دوره رورشد قيمت نهاده ها و فرا ميانگين(7جدول )

 جو ذرت دوره ها
کنجاله 

 سويا
گوشت 
 گوساله

گوشت 
 گوسفند

گوشت 
 مرغ

 شير تخم مرغ

22-1321 35528 35574 57531 38573 23521 28517 77512 32543 

23-1325 2551 3552 -2534 5531 4518 3513 3537 4538 

22-1321 31527 31543 52533 31548 35583 27575 31522 21511 

22-1321 27532 27571 32531 25575 23513 12511 21537 22573 

 یافته های تحقیقشرکت پشتیبانی امور دام و ماخذ:  

 

درصد رشد داشته است  57درصد و قیمت کنجاله سویا  35، قیمت نهادهای ذرت و جو 1321-22در دوره اول سال های 

درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. پس از از آن گوشت  77که در این دوره تخم مرغ بیشترین رشد قیمت معادل 

درصد رشد همراه بوده  27نهایت گوشت گوسفند با درصد و در  24درصد، گوشت مرغ  32درصد، شیر  38گوساله با 
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 داخلی نهاده های دام و طیورتحولات بازار عنوان گزارش: 

 
 

های دامیگروه تحقیق و پژوهش اتحادیه نهاده  

 ويرايش نهايي .

 
0011 ماه تیر تاريخ: 09صفحه:    

 

درصد رشد  4، قیمت ها رشد کمی داشته و بیشتر آن مربوط به شیر و گوشت گوسفند با  323-25های در دوره دوم سال

 درصدی را تجربه کرده است. -3/2بوده است در این دوره کنجاله سویا رشد 

د در قیمت نهاده های خوراک دام و فراورده های آن مشاهده می شود. این مجددا افزایش شدی 1321-22در دوره سوم 

درصد بوده است. در ارتباط با فراورده ها، بیشترین  52درصد و کنجاله سویا  31افزایش در مورد نهاده های ذرت و جو 

درصد، شیر با  31 درصد، تخم مرغ با 31درصد، سپس گوشت گوساله با  31افزایش قیمت مربوط به گوشت گوسفند با 

 درصد رشد قیمت بوده است.  27درصد و در نهایت گوشت مرغ با  21

درصد و بیشترین  12(، کمترین میانگین رشد قیمت مربوط به گوشت مرغ با 1321-22برای کل دوره یعنی ده ساله اخیر )

درصد ساالنه  25تا  22های دامی بین  وده است. بقیه نهاده ها و فراوردهدرصد افزایش ب 32آن مربوط به کنجاله سویا با 

 رشد قیمت را تجربه کرده اند. 

 

 

 
 1991-99(. ميانگين رشد قيمت نهاده ها و فراورده های دامی در دوره 15شکل )

 

( رشد قیمت بیشتری نسبت 1321-22( به غیر از کنجاله سویا و گوشت گوسفند که در دوره سوم )15با توجه به شکل )

رشد قیمت بیشتری را  1321-22های وده های دامی در دوره اول یعنی سالآداشته اند، سایر نهاده ها و فربه دوره اول 

 تجربه کرده اند. 

 

 تورم و افزايش نرخ ارز .4

درصد در ده ساله اخیر رشد  32تا  12همانطور که در بخش قبل نشان داده شد قیمت نهاده ها و فراورده های دامی بین 

 مین اساس نرخ تورم و نرخ ارز جهت مقایسه مورد بررسی قرارداشته اند. بر ه

 می گیر 
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 1991-99(. ميانگين نرخ تورم و قيمت دالر در بازار آزاد در دوره 16شکل )

 )ماخذ:  بانک مرکزی ج. ا .ایران(

 

( دوره مورد بررسی، حدود 1321-22(،  نرخ تورم )رشد عمومی قیمت ها( در سه ساله اول )11بر اساس شکل )

( سطح 1323-25درصد رشد داشته است. در دوره دوم ) 74درصد بوده است که در این دوره ارزش دالر امریکا  22

درصد و نرخ رشد  31( تورم 1321-22درصد رشد کرده است. دوره سوم ) 1/7درصد و دالر  12عمومی قیمت ها 

درصد  71درصد و دالر  27ها درصد بوده است. بر اساس کل دوره نیز در ده ساله اخیر نرخ رشد عمومی قیمت 11دالر 

ها و فراورده های دامی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش یافته اند به غیر از گوشت رشد داشته اند. بنابراین قیمت نهاده

دلیل افزایش قیمت دالر و متعاقبا افزایش عمومی قیمت ها، میانگین افزایش قیمت آن کمتر از تورم بوده است.  مرغ که

مریکا از برجام ) برنامه جامعه اقدام مشترک در آهسته ای در دوره اول و خروج  اقتصادی ناشی از برنامه تحریم های

 های اقتصادی و انتظارات تورمی بوده است.  و برگشت مجدد تحریم ایران( ایرابطه با برنامه هسته 

 

 سياست های دولت در بازار نهاده ها و فراورده های دام و طيور .5

های در حال توسعه در دهه اخیر بوده های رایج بیشتر کشورهای کشاورزی از سیاستگذاری کاالمداخله دولت در قیمت

و  هاگیرد که برخی مستقیم و برخی غیرمستقیم قیمت کاالمیها دامنه وسیعی از مداخالت را در بر است. این سیاست

 دهد.های کشاورزی را تحت تاثیر قرار مینهاده

های تولید کننده و یا مصرف کننده، و یا وضع مالیات و یارانه بر توان به کنترل قیمتها میاز جمله مهمترین این سیاست 

های کشاورزی و دامی، تحت تاثیر این مداخالت ران نیز بسیاری از کاالروی یک یا چند کاال یا نهاده اشاره کرد. در ای

قرار داشته اند. این مداخالت بیشتر از طریق کنترل قیمت فراورده های دامی ) گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر( و یا پرداخت 

ها صورت گرفته ای واردات نهادهتر ارز برهای پایینهای تولید این کاالها، به ویژه از راه تخصیص نرخیارانه به نهاده

 است.

 

 قيمت گذاری دستوری نهاده ها و فرآورده های دام و طيور -5-1

بازار دام و طیور قیمت گذاری نهاده و فراورده های دامی به ویژه گوشت مرغ، تخم مرغ  در یکی از سیاست های دولت

و شیر است. موضوعی که همیشه مورد انتقاد فعاالن این عرصه بوده است. چرا که در شرایط جهش قیمتی برای مثال در 

از قیمت های مصوب و تعیین شده پیروی سه ساله اخیر، این نوع قیمت گذاری عمال کارایی خود را از دست داده و بازار 

 (.14نکرده است ) شکل 
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 1997-1411(. قيمت مصوب و بازار آزاد نهاده های دامی طی دوره 17شکل )

 )ماخذ: شرکت پشتبانی امور دام و ستاد تنظیم بازار( 

 1324در سال های دهد همواره قیمت بازار از قیمت های مصوب بیشتر بوده است.( نشان می14همانطور که شکل )

این اختالف به  1322خیلی چشم گیر نبوده است اما در سال  اختالف قیمت های مصوب و بازار آزاد نهاده ها 1328و

برابر  5/7به  1322. به طوری که قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد در آبان ماه طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است

  برابر قیمت مصوب بوده است.  3نتهای سال نیز قمیت بازار آزاد ذرت و جو قیمت مصوب نیز رسیده است. در ا

بررسی آمار قیمت نهادها و فراورده ها حاکی از افزایش قیمت آن ها متناسب با تورم بوده است. به طور کلی قیمت  

اورده انرژی تولیدکنندگان فر گذاری دستوری که عمدتا نا متناسب با قیمت بازار آزاد است، باعث می شود که کلی از وقت و

گذار و ستاد تنظیم ها و عرضه کنندگان نهاده های دامی و اتحادیه مربوط به آن ها به موضوع چانه زنی با نهادهای قیمت

بازار برای افزایش قیمت محصوالتشان صرف شود. به جای اینکه تمرکز بر برنامه ریزی تولید، افزایش بهروری، تنظیم 

ضمن اینکه خیلی از تولیدکنندگان مجبور هستند بخشی از نیاز به نهاده های  این محصوالت داشته باشند.عرضه و بازار 

خود را از بازار آزاد تهیه کنند و عمال نهاده ها با قیمت مصوب سهم زیادی در تامین نهاده های تولیدکنندگان فراورده های 

تولیدکنندگان از طریق سامانه بازارگاه با قیمت مصوب تامین می  درصد از نهاده های مورد نیاز 31تا  21دامی ندارد )

 (. 1322شود) شورای گفتگوی اتاق ایران، 

 

 تخصيص و تامين ارز برای واردات نهاده های دامی -5-2

دات نهاده ها و بعضا یکی دیگر از سیاست های مداخله گرانه دولت در بازار محصوالت دامی تخصیص ارز برای وار

دامی است. البته این سیاست یک نوع سیاست حمایتی برای کنترل قیمت محصوالت دام و طیور است. در ده های روفرآ

ورده های دام طیور آواقع هدف دولت از تخصیص ارز یارانه ای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده های دام و در نهایت فر

نین افزایش قیمت های جهانی است. سیاست ارز به منظور حمایت از مصرف کنندگان به دلیل افزایش قیمت دالر و همچ

نیست و دولت های مختلف همواره از این سیاست برای تامین کاالهای اساسی استفاده کرده اند از  یای سیاست جدیدیارانه

 این رو همواره در کشور دو نرخ ارز رسمی و آزاد وجود داشته است. اما مساله ای که در سه ساله اخیر و در سال جاری

تومان است که فاصله زیادی با نرخ ارز  7211در ارتباط با این سیاست مساله ساز شده است تعیین ارز به قیمت  1711

دهد که در سه ساله اخیر بیشترین اختالف بازار آزاد داشته است. بررسی نرخ ارز رسمی و آزاد در ده ساله اخیر نشان می

 سمی رخ داده است. قیمت بین قیمت ارز بازار آزاد و نرخ ارز ر
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 1991-99(. روند ارزش دالر در بازار آزاد و رسمی در دوره 18شکل )

 )ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ایران(

داشته است و حتی در ین نرخ ارز یارانه ای و آزاد وجود دهد همواره اختالف قیمت ب( نشان می18همانطور که شکل )

رخ داده است اما مساله ای که اتفاق افتاده افزایش قیمت ارز رسمی متناسب دهه مورد برررسی، جهش قیمت دالر ابتدای 

 بوده است. در آن مقطع با نرخ بازار آزاد

 

درصد رشد داشته است در حالی که قیمت ارز رسمی و ترجیحی در سطح  11در سه ساله اخیر، قیمت دالر بازار آزاد 

زاد و رسمی نتایج زیان باری را برای کشور ایجاد کرده است که به ثابت مانده است. اختالف زیاد بین نرخ ارز آ 7211

 توان دسته بندی کرد:شرح زیر می

 

 

 ايجاد فساد و رانت و عدم تخصيص ارز به کاالهای مورد هدف 

مانی های زیادی در تخصیص ارز اتفاق انا بسکه سال اول تعیین این نرخ بود  1324بررسی ها نشان داد در سال  

ارز به شرکت های تازه تاسیس  ؛کاالهای غیرضروری و لوکس تخصیص یافت واردات برای 7211مثال ارز  یاافتاد بر

کردند عمدتا کاالیی وارد نکردند و یا کاالیی که  دریافتشرکت هایی که ارز  ازبرخی  ؛و بی نام و نشان تخصیص یافت

 ثبت کرده بودند را وارد نکردند.

ن مقرر شد که ارز تنها به کاالهای آبعد از و لذا تراضات گسترده ای را ایجاد کرد. این موضوعات در همان مقطع اع

 های دام و طیور و با مجوز وزرات جهاد کشاورزی و صمت صورت بگیرد.نهاده جملهاساسی از 

 

 

 تر کردن اقتصاد کشور دولتی 

خش های بخطا و سوءاستفاده از سوی شرکتبخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز 

 تر کرده است.های اقتصادی را نسبت به گذشته گستردهخصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت

درصد بود  1۱تا  13سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین  1321های دامی در سال به عنوان مثال در بازار واردات نهاده 

 درصد رسیده است. 31به بیش از  1328-22های که این رقم در سال
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 عدم تخصيص و تأمين ارز مرغوب به محموله های وارداتی نهاده های دامی 

های موقع ارز از سوی بانک مرکزی و دپو شدن نهادهموقع ارز و عدم تأمین بههای گذشته مشکل عدم تخصیص بهطی ماه

 های دامی به چند برابر نرخ مصوب دولتی شده است.نهادهدامی در بنادر باعث کمبود عرضه و افزایش قیمت 

ها صورت گرفته از تأمین ارز هایی که تخصیص برای آناین مشکل تنها در مرحله تخصیص ارز نیست، بلکه محموله 

 .بهره مانده اندانتقال بیمرغوب و قابل

کنند مدت، مراحل فاسدشدن را طی مینامناسب و طوالنیاند به دلیل انبارش از سویی دیگر کاالهایی که در گمرکات دپو شده

های دام و طیور و درنتیجه چالش در امنیت غذایی و سالمت و ممکن است در صورت مصرف منجر به بروز بیماری

 .جامعه شود

سو یک های دامی به وجود آمد ازاختالالت ایجادشده در تأمین و ترخیص ارز و مشکالتی که در واردات و عرضه نهاده

تر کرده است که اختصاص ارز و عدم شفافیت و ناکارآمدی توزیع همین میزان نهاده از سوی دیگر، این فرضیه را قوی

 کند.های دامی، فساد و رانت ایجاد میتومانی به نهاده 7211

 

کنند، ارز ت باال تهیه میهای دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد و به قیمدر وضعیتی که تولیدکنندگان، عمده نهاده 

 تومانی به نام تولیدکننده اما به کام دالالن شده است.  ۱211

بنای زنجیره ارزش در بلندمدت های بخش خصوصی، کارآمد سازی و اصالح نظام توزیع بر ملذا پیشنهاد اکثریت تشکل

 است.

 

 

 ناکارآمدی سيستم توزيع و سامانه بازارگاه 

دولتی  اقدام به راه اندازی  مصوبن به نرخ آو عرضه  7211دولت به منظور رصد نهاده های دامی وارد شده با نرخ ارز 

 ریق این سامانه امکان پذیر باشد.سامانه بازارگاه کرد که عرضه نهاده ها تنها از ط

های دامی و همچنین واردکنندگان نهاده ها  کالت عدیده ای برای تولیدکنندگان فراوردهاال بعد از فعالیت این سامانه مشح

 .ایجاد شده است

ه هایی که در سامانه بازارگابه گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق ایران، و طبق اظهارات فعاالن اقتصادی، میزان نهاده

تولیدکنندگان  درصد خوراک مورد نیاز تولیدکنندگان کشور بوده و پاسخگوی نیاز 31تا  21شود تنها حدود عرضه می

ها نیست. ضمن اینکه ایراداتی نیز بر نحوه توزیع همین میزان نهاده وارد است که از عدم شفافیت این سامانه در برخی جنبه

 :حکایت دارد. همچنین این گزارش مشکالت سیستم توزیع را چنین برشمرد

 دهندگان دام و طیور، تولید خوراک غیراستاندارد در محیط نامناسب با امکان عرضه نهاده خام به پرورش -
 
 انتقال آلودگی به مزارع پرورش دام و طیور، کاهش راندمان تولید و نهایتاً اتالف منابع ارزی محدود -

 
 رصد آنعدم شفافیت سامانه بازارگاه در فرایندهای توزیع و عدم امکان پایش و  -

 
 یکسان نبودن زمان و فرصت خرید در سامانه برای متقاضیان -

 
 تحویل با تأخیر نهاده در مقابل خرید نقدی صورت گرفته -
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 عدم امکان پاسخگویی مناسب به اعتراضات خریدار نسبت به تأخیر تحویل یا کیفیت نهاده -

 
 ریزی تولید )جوجه ریزی، کشتار وعرضه محدود و نامتناسب با زمان مورد نیاز تولیدکننده برای برنامه -

...) 
 

 روزههای یکسازی جوجهها به میزان کافی و معدومعدم وجود نهاده -
 
 
 

 نتيجه گيریجمع بندی و  .6

این پژوهش وضع  ورده های پروتئینی باعث شده تا درآچالش های این روزهای بازار نهاده های تولید خوراک دام و فر

طیور در ده ساله اخیرو سیاست های دولت در این بازار مورد بررسی قرار بگیرد. نتیجه  موجود بازار نهاده های دام و

 دهد که :این بررسی نشان می

کشور ما در تولید علوفه و همچنین جو وابستگی خیلی زیادی به واردات ندارد و تقریبا این دو نهاده از طریق  -1

ین دو نهاده باید مورد توجه قرار گیرد افزایش بهره وری آب تولید داخل امکان تامین دارد. نکته ای که در مورد ا

های اخیر و همچنین افت منابع آبی )چه سطحی و چه و زمین است. به ویژه اینکه ایران به دلیل خشکسالی

زیرزمینی( به شدت دچار محدودیت منابع آبی است و لذا توجه به بهره وری آب در تولید محصوالت کشاورزی 

 زایی برخوردار است. از اهمیت بس

در ارتباط با دو نهاده مهم ذرت و کنجاله، ایران به شدت وابسته به واردات است و این وابستگی با توجه به  -2

محدودیت تولید ذرت و دانه های روغنی، در درازمدت پایدار خواهد بود و افزایش نیز خواهد یافت. لذا هر گونه 

روابط سیاسی و تحریم ها و نوسانات نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی بر  نوسانات قیمت های جهانی این نهاده ها،

به طوری که  تامین این دو نهاده و در نتیجه تولید فرآوده های دامی و متعاقبا امنیت غذایی جامعه خواهد داشت.

ای دامی در دو ساله اخیر به دلیل اعمال سیاست های اشتباه ارزی، واردات و در نتیجه عرضه و مصرف نهاده ه

بنابراین در مورد این دو نهاده برنامه ریزی مشخص و دقیق و جلوگیری از سیاست  با کاهش شدید مواجه شده اند.

فراورده های دامی و حفظ امنیت غذایی جامعه باثابت و پایدار  تولیدگذاری های غلط و کوتاه مدت برای داشتن 

 ضروری است. 

 های دامیها و فراوردهقيمت نهاده

دوره اول ورده های دامی در ده ساله اخیر، سه مقطع زمانی قابل بررسی است. آفر ارتباط با قیمت نهاده ها و در -3

.  در دوره اول و دوم 1321-22و دوره سوم سال های  1323-25، دوره دوم سال های 1321-22سال های 

 قیمت ها دارای افزایش و جهش بوده اند. 

درصد بوده است که در این دوره ارزش دالر امریکا  22در دوره اول ، حدود نرخ تورم )رشد عمومی قیمت ها(  -7

درصد رشد کرده است.  1/7درصد و دالر  12درصد رشد داشته است. در دوره دوم سطح عمومی قیمت ها  74

 درصد بوده است. 11درصد و نرخ رشد دالر  31دوره سوم، تورم 

درصد رشد داشته اند.  71درصد و دالر  27ها شد عمومی قیمتبر اساس کل دوره نیز در ده ساله اخیر نرخ ر -5

ها و فراورده های دامی تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش یافته اند به غیر از گوشت مرغ بنابراین قیمت نهاده

ضمن اینکه افزایش قیمت های ناشی از افزایش ارزش که میانگین افزایش قیمت آن کمتر از تورم بوده است.  

 الر بوده است.د

 سياست های دولت در بازار فراورده ها و نهاده های دام

ده های دامی و روآدهد که سیاست قیمت گذاری نهاده و فربررسی سیاست های دولت در ده ساله اخیر نشان می -1

دامی تخصیص ارز یارانه ای برای واردات نهاده های دامی از مهمترین سیاست های رایج در بازار نهاده های 

 در ده ساله اخیربوده است.

ناشی  1321-1322و  1321-22های دامی در دو مقطع زمانی ها و فرآوردههای قیمتی برای نهادهمقایسه جهش -4

مربوط به برنامه هسته ایران و خروج آمریکا از برجام و از افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم های اقتصادی 

 بوده است. انتظارات تورمی 
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های دامی، دپو  های قیمتی در دو مقطع فوق الذکر، اما در سه ساله اخیر مساله کمبود واردات نهادهجهشبا وجود  -8

نی به صورت چالش بروز یده های پروتئرات و کاهش مصرف نهاده ها و کاهش تولید فراوشدن نهاده ها در گمرک

آزاد در سه ساله اخیر و درواقع اختصاص کرده است که عمده ترین دلیل آن اختالف بین قیمت ارز رسمی و بازار 

 :تومانی چند پیامد داشته است 7211تومانی بوده است. تخصیص ارز  7211ارز ثابت 

درصد در  31دام در واردات تا  اموردخالت بیشتر دولت در واردات نهاده ها )افزایش سهم شرکت پشتیبانی  -

 (3221سال 

 ه اندازی سامانه بازارگاهدخالت بیشتر دولت در توزیع نهاده ها با را -

 یتومان 7211نیاز به تامین و تخصیص ارز به دلیل  شدن نهاده های دامی در گمرگاتدپو  -

رفیت معمول کار کردن کارخانجات تولید خوراک دام به دلیل کاهش واردات و و یا کمتر از ظتعطیلی  -

 نهاده ها در گمرکات شدندپو

ها نسبت به اصالح سیاست گردد ضمن شناسایی موانع اثربخشی تخصیص ارز ترجیحی نهادهدر این راستا پیشنهاد می

های زنجیره دام و جویی در هریک از حلقهسازی نرخ ارز امکان هرگونه سوء استفاده و رانتمذکور، از طریق یکسان

 طیور محدود گردد. 

حی ارز با ارزش اجتماعی آن و به دلیل تاثیر غیرقابل انکار اتخاذ سیاست مذکور سازی ارزش نرخ ترجیبه دنبال نزدیک

های اعتباری بویژه برای جامعه هدف ها، راهکارهای حفظ قدرت خرید خانوارها از طریق کارتبر روند افزایشی قیمت

 گردد.توصیه می
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