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  چکیده

هاي گـیالن، مازنـدران و گلسـتان    نگاري بود که استانویکردآیندههاي کلیدي توسعه صنعت طیور بااستفاده از رهدف این پژوهش تحلیل پیشران
پیمایشی بود. جامعه آماري خبرگان مرتبط با صنعت طیور در کشور بودند. –بعنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفتند. پژوهش حاضر کاربردي، از نوع توصیفی

برفی بکار رفـت. بـراي   استفاده گردید. براي انتخاب خبرگان نیز روش تکنیک گلولهاي، پرسشنامه و مصاحبه ها از منابع کتابخانهآوري دادهجهت جمع
تن  5هاي مرتبط بین نگاري نیز ماتریسنفر از خبرگان توزیع شدند. در بخش آینده 32ها نیز بین نفر از خبرگان انتخاب و پرسشنامه 5ها انجام مصاحبه

انجام گردید. در این پژوهش براي  ScenarioWizardو  SPSS ،MicMacافزارهاي یز بااستفاده از نرمها نتحلیل دادهواز خبرگان توزیع شد. تجزیه
 بازار گیريشکل و توسعه با متناسب بازرگانی و اقتصادي کالن هايپیشران کلیدي شناسایی گردید که شامل سیاست 3نگاري توسعه صنعت طیورآینده

نگاري دو سناریو براي آینده هاي آیندهشدند. همچنین تحلیلمالی می منابع و هانوآوري و وام فرهنگ پرورش بر مبتنی آموزشی نوآوري، نظام بر مبتنی
تـوان  هاي اقتصادي و آموزشی بوده که باتوجه به میزان امتیاز و پایداري سناریوهاي بـه دسـت آمـده مـی    بینی نمود که شامل حوزهصنعت طیور پیش

نوآوري و  فرهنگ پرورش با متناسب آموزشی بازار، نظام توسعه با مناسب هايت طیور بسمت سناریوي اول یعنی سیاستبین بود که وضعیت صنعخوش
کننده، توسعه هاي حمایتو وام مالیاتی هايهایی همچون معافیتگذاران سیاستحرکت نماید. لذا الزم است تا سیاست مالی منابع و هاوام ارائه افزایش

صـنعت را  -تخصصی و گسترش ارتباط دانشگاه هايدانشکده خارجی، توسعه گذاريسرمایه جهانی و  بازارهاي به یک براي تسهیل ورودروابط دیپلمات
  دو حوزه اقتصادي و آموزشی در صنعت طیور درپیش گیرند.  براي تقویت

  
  هاي کلیدي، صنعت طیورنگاري، پیشرانآینده هاي کلیدي:واژه

  
    1 مقدمه

جمعیت جهان نسبت بـه سـال    2030شود در سال می بینیپیش
توانـد  ). بالطبع این رشـد جمعیـت مـی   5بیش از دو برابر شود ( 1975

). در این بین صنعت طیـور  34امنیت غذایی افراد را دچار چالش کند (
کنندگان و نیز امکان به دلیل ارائه پروتئین با کیفیت مناسب به مصرف

تواند فرصـتی مناسـب   لیدکنندگان میبازگشت سریع سرمایه براي تو
بـا افـزایش   براي رفع چالش امنیت غذایی در آینده بـه حسـاب آیـد.    

جمعیت جهان و کمبود مواد خوراکی نیاز به افزایش سـرعت رشـد در   
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  ).1( گرددطیور پرورشی آشکار می
 2017گوشت مرغ جهان در سال  مطابق آمار موجود میزان تولید

 1/1، معادل 2016که نسبت به سال  تن بودهمیلیون  5/120برابر با 
کنـد کـه تولیـد    بینـی مـی  ). فائو پیش16درصد افزایش داشته است (

، میزان 2015-2013نسبت به دوره پایه  2025گوشت جهانی در سال 
در ایران نیز مصرف سرانه گوشـت بـه سـمت    درصد بیشتر شود.  16

جهـاد  گوشت مرغ سوق پیدا کـرده بـه طـوري کـه طبـق آمارهـاي       
 27سرانه مصـرف گوشـت مـرغ در کشـور      1397کشاورزي در سال 

). علیـرغم  17بود (کیلوگرم  12سرانه مصرف گوشت قرمز  و کیلوگرم
میـزان رشـد جمعیـت بـا     تمایل جامعه جهانی به مصرف گوشت مرغ 

هایی درباره امنیت میزان رشد در صنعت طیور تطابق نداشته و نگرانی
  ).7غذایی وجود دارد (

وه بر چالش تأمین امنیـت غـذایی صـنعت طیـور بـا چـالش       عال

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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شود رونـد  بینی میرو است. پیشبههاي زیست محیطی نیز روآلودگی
 2/31به   2030اي ناشی از صنعت طیور در سال تولید گازهاي گلخانه

). 46، 28، 11میلیون تن برسد ( 1/37به  2050میلیون تن و در سال 
هاي زیست محیطی، اجتمـاعی و  چالشتوافق عمومی وجود دارد که 

هـاي تولیـد و مصـرف موادغـذایی     اقتصادي موجود بر سر راه سیستم
) و باید براي مقابله بـا  22هاي جدید و پیشرفته است (حلنیازمند راه

، 4هاي صنایع غذایی تحوالت و اقدامات الزم صـورت گیـرد (  چالش
48 .(  

عت طیـور در  هاي بهبـود صـن  دهد که فرصتتحقیقات نشان می
بخش تجاري وجود دارد اما براي دستیابی به موفقیت تجاري نیاز به 

نگاري را ). کمیسیون اروپا، آینده35باشد (نگارانه مییک برنامه آینده
اطالعات  يآورجمعهمراه با  ،یمشارکتاندازي منظم و چشم به عنوان

امات اقـد  جیو بس به روز يهايریگمیبلندمدت با هدف تصم نشیو ب
  ).8ك، تعریف می کند (مشتر

ریـزي بـراي آینـده صـنایع براسـاس      واقعیت این است که برنامه
شرایط فعلی، راهکار مناسبی نیست و براي موفقیت در آینده ضرورت 

هاي کلیدي توسعه در نگاري، پیشرانهاي آیندهدارد با اتکاء به برنامه
هاي بلندمدت انجام ریزيها برنامهصنایع شناسایی شده و براساس آن

  شود. 
هـاي  تـرین بخـش  صنایع طیور کشور با داشتن یکی از پر حجـم 

نیروي انسانی از مهمترین منابع اقتصادي کشور است. رشد و بالندگی 
این صنعت با توجه به شرایط حسـاس فعلـی کشـور در منطقـه و در     

 هـاى مزیت از کشور طیور سطح جهانی بسیار با اهمیت است. صنعت

و ایجـاد   منـد نظـام  ریـزى برنامـه  با است که برخوردار طلوبىم نسبى
  بگیرد.  دست را در تواند بازارهاى منطقهبسترهاي مناسب، مى

رو اسـت؛  بهاي نیز روحال، صنعت طیور با مشکالت عدیدهدرعین
وري پایین کـه نشـان دهنـده    از یک طرف ضریب تبدیل باال و بهره

هزینه تولید را پیوسته باال برده و از  عملکرد پایین مراکز تولید است و
طرفی دیگر نوسانات بازار و عدم نظارت بر زنجیره تولید باعث شـده  

طور که بایـد نتوانـد مسـیر رشـد و     است که صنعت پرورش طیور آن
هاي دیگري ازجمله توسعه را بپیماید. همچنین صنعت طیور با چالش

بود تقویم تولید متناسب باال بودن سن کشتار؛ نوسان قیمت متأثر از ن
با نیاز مصرف و تقاضا؛ فناوري پایین نگهداري و تولید؛ نبود تشکیالت 

ریزي در کنار عدم وجود اطالعات و آمـار  منسجم در زنجیره و برنامه
دقیق و متمرکز از وضعیت واحدهاي تولیدي؛ حمایت ضعیف دولت از 

وص مقطـع  خصصنعت طیور؛ نظارت ضعیف دولت بر زنجیره تولید به
ها و تأثیر نوسانات هاي قیمت نهادهها؛ نوسانکشی و کشتارگاهجوجه

ارز بر آن و کیفیت پایین آن؛ وابستگی در تولیـد مـرغ مـادر و اجـداد     
هاي بلندمدت ریزي. از این رو نیاز به برنامه)29(رو است بهروزه رویک

تبدیل شده نگرانه در این صنعت به یک ضرورت غیرقابل انکار و آینده
است. در نتیجه پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناسایی عوامل و 

هاي کلیدي تأثیرگذار بر آینده صنعت طیور و نیز تحلیل اثرات پیشران
هــاي مهــم ایــن صــنعت را بــراي ایــن عوامــل بــر یکــدیگر، حــوزه

  هاي بلندمدت شناسایی نماید.ریزيبرنامه
  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 این با همواره نگاري در صنایعآینده به دهه گذشته، عالقهدر چند 

 باعـث  سـازمانی  واحـدهاي  و ریزي بـراي فرآینـدها  برنامه که انتظار
 شـود،  برتـر  عملکـرد  بـه  دسـتیابی  براي شرکت یک توانایی افزایش
 1950 دهه در 1برگر گاستون اولیه ). مطالعات49است ( یافته افزایش

 هـا نگـري آینده این کند.می نگر تأکیدآینده هايدیدگاه ایجاد لزوم بر
 و کنـد مـی  تـالش  آن بـراي  سـازمان  کـه  را نهایی اهداف توانندمی

کنـد   همچنین نحوه انتخاب وسایل دسترسی به آن اهداف را تسهیل
 براي فقط برتري که کنندمی استدالل) 1994( 2پراهاالد و هامل). 9(

 "3آینده براي رقابت" هدف با توانندمی که ها و صنایعی استشرکت
  ).42کنند ( غلبه هابحران بر

 منـابع  تصـاحب  بـه  منجر مهم فرآیند یک عنوان به نگاريآینده
 برتـر  رقـابتی  موقعیـت  بـه  منجـر  نتیجه در و شده جدید استراتژیک

بازیگرانی که زودتر از سـایر رقبـا    از ) و ارزش ایجاد شده40شود (می
  ).41می باشد ( ترکنند، بسیار مهماقدام می

 مـی داننـد کـه    هـا شـیوه  از اينگاري را مجموعـه محققان آینده
 را اقـدام  بـراي  برتـر  مسـیر  یـک  تـا  سـازد می قادر را هااستراتژیست

از این رو  .)36، 13کنند ( بینیپیش را آن پیامدهاي و کرده شناسایی
 در ییرتغ باعث که را عواملی تا کنند نگاري استفادهصنایع باید از آینده

 کـه  را عملی مسیر یک و درنهایت کنند بینیپیش شوند رامی محیط
شود،  شرکت برتر عملکرد متعاقباً و بازار در برتر موقعیت یک به منجر

 .)42کنند ( را انتخاب

                                                        
1 - Gaston Berger 
2 - Hamel and Prahalad 
3 - competing for the future 
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یک تاحـدي اسـت کـه پیتـر     ژنگاري در حوزه استراتاهمیت آینده
رکل شـبکه جهـانی   پژوهی استرالیا و دبیگذار مرکز آیندهر، بنیانالتاس

 بـرد نگاري استراتژیک را به کـار مـی  کار، همواره ترکیب آیندهوکسب
تصـمیمات بهتـر بـراي     قنگاري، تشویهاي آیندههدف فعالیت). 44(

شه رواج اندیتغییر است.  جلو و افزایش آمادگی براي تسهیل تفکر روبه
ــان در دورنگــر ــی را جوامــع می ــوانم ــرینمهــم از ت دســتاوردهاي  ت

خواهند با استفاده از این اندیشه، می پژوهانپژوهان دانست. آیندهیندهآ
هاي آینده نیز مؤثر مین رفاه نسل کنونی، در بهروزي نسلأافزون بر ت

  ).39( باشند
ریزي ز دیدگاه سنتی به برنامهاریزي در کشور ما نیز تفکر برنامه

در  ا کرده اسـت. راتژیک و در نهایت، به تفکر استراتژیک ارتقاء پیدتاس
این میان اما هنوز بسیاري از صنایع ازجمله صنعت طیور از نتایج این 

چرخه تولید گوشت مرغ در کشور با توجه به اند. بهره ماندهرویکرد بی
هاي انجام شـده سـرمایه در گـردش سـالیانه، جایگـاه      گذاريسرمایه

ملـی را   درصد تولید ناخالص 2اي در اقتصاد ملی داشته و حدود ویژه
است و تأمین همـین مقـدار انـدك در اقتصـاد     به خود اختصاص داده

ترین تغییرات طوري که کوچککشور بسیار مهم و قابل توجه بوده به
لـذا لـزوم    ).14دهـد ( در قیمت مرغ تأثیر خود را در جامعه نشان مـی 

طـور  گـذاري در ایـن بخـش بـه    هاي توسعه و سرمایهبررسی فرصت
نگارانه شود و این امر با اتکاء به تحقیقات آیندهس میاي احسافزاینده

  تسهیل خواهد شد. 
نگـاري صـنعت   هاي اخیر، مطالعات اندکی در حوزه آیندهدر سال

) پژوهشی را تحت عنـوان  18طیور انجام شده است. جز و همکاران (
انجـام دادنـد. در     ": ارائه سناریوهاي آینده2025تولید مرغ در سال "

نگـاري  براي انجام آینـده  1شناسیریختتحلیل ش از روش این پژوه
 اسـتراتژي  طراحـی  در فرانسـوي  ذینفعان به کمک استفاده شد. براي

 تحقیقـاتی  مؤسسـه  یـک  و) ITAVI( فنـی  مؤسسه یک آینده، براي
)INRA( مـاه  18 و ذینفعـان  با مصاحبه با همکاري یکدیگر براساس 

طیور در  متخصصین ئتهی ) با2009-2008(طی دوره  گفتگو و بحث
محتمل براي آینده را ارائه کردند که عبارتنـد   سناریوي چهار فرانسه،

سازي صنعت طیور، پاسخ به نیازهـاي قـاره اروپـا،    از: اجبار به جهانی
 ها عـدم تحقق توسعه پایدار و پیوستن به مقررات غذاهاي جهانی. آن

 اروپـایی،  اتمقـرر  و هـا سیاسـت  در احتمالی تغییر مانند هاییقطعیت

                                                        
1 - Morphological Analysis 

ــرش ــرف نگ ــدهمص ــتراتژي و کنن ــاياس ــان ه ــوان  را ذینفع ــه عن ب
هایی کـه ممکـن اسـت در آینـده صـنعت طیـور در فرانسـه        شاخص

  . گرفتند نظر تأثیرگذار باشند را در
معماري "پژوهشی را با عنوان ) 35اوکتاویا و همکاران (همچنین 

ـ      "استراتژیک در صنعت طیـور  ژوهش انجـام دادنـد. هـدف از ایـن پ
شناسایی عوامل محیط خارجی مؤثر در صـنعت طیـور و ارائـه آینـده     
محتمل در اندونزي بود. پاسخ دهندگان این پـژوهش بـا اسـتفاده از    

گیري هدفمند تعیین شدند. در ایـن پـژوهش عوامـل بـا     روش نمونه
استفاده از فرایند سلسله مراتبی تعیین شدند. این عوامل عبارت بودند 

کنندگان، هاي مصرفنزي، افزایش درآمد افراد، اولویتاز: جمعیت اندو
سطح شهرنشینی، مقیاس تجارت، دردسترس بودن میـزان مواداولیـه   

  براي خوراك دام، حمایت دولت و تحوالت فناوري. 
تحقیق و ارزیابی مقیاس ") نیز پژوهش خود باعنوان 10داوکینز (

هاي نک دادهدریافت که عوامل ایجاد با "تجاري توسعه صنعت طیور
ها و رشد تکنولـوژي  جدید همراه با سطح باالي تجزیه و تحلیل داده

نـواب و  تواند در آینده صنعت طیور سهم بسـزایی داشـته باشـند.    می
اسـترس گرمـا در تولیـد    ") نیز در پژوهش خود باعنوان 32همکاران (

هاي آینده پیش روي هاي کاهشی براي غلبه بر چالشمرغ: استراتژي
عنوان یک عامـل مهـم در   اثرات اقلیمی را به "طیور در جهانصنعت 

آینده صنعت طیور مورد بررسی قـرار داده و عامـل اسـترس گرمـا را     
تواند بر طیور تأثیرگذار باشد، معرفی نمودند. در عنوان عاملی که میبه

ها سه استراتژي در برخورد با این چالش ارائه نمودند که در نهایت آن
هاي اي و استراتژيهاي تغذیههاي محیطی، استراتژيژيقالب استرات

) در پـژوهش خـود   30ژنتیکی معرفی شدند. همچنین موت و تمپیو (
هـاي  انـداز و چـالش  تولید جهانی مرغ: وضعیت فعلی، چشم"باعنوان 

وضعیت فعلی بخش طیور در جهان و روندهاي آینده را بررسی  "آینده
رو خواهد بود بهها رودر آینده با آنهایی که این بخش کردند و چالش

ها امنیت غذایی، کاهش فقـر و برابـري،   را تشریح نمودند. این چالش
  ها، منابع طبیعی و تغییرات آب و هوایی بود.بهداشت حیوانات و انسان

تـوان  بنابراین با توجه به مبانی نظـري و پیشـینه پـژوهش مـی    
هـایی همچـون   چـالش دریافت که صنعت طیور در آینده نـاگزیر بـا   

افزایش جمعیت، اثرات اقلیمی، رسـیدن بـه توسـعه پایـدار، هزینـه و      
هـا ایجـاد   حل مقابله با آنرو خواهد شد که تنها راهبهمقیاس تولید رو

هـا در کشـوري   نگارانه است. این چـالش هاي بلندمدت و آیندهبرنامه
بـا   همچون ایران نیز به مرور پدیـدار گشـته و صـنعت طیـور ایـران     
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هـا،  هاي نوآوري و فناوري، تأمین نهادههاي فراوانی در عرصهچالش
رو شـده و  بـه نقل، امورمالی، مدیریتی، بازاریابی و بهداشـت رو وحمل

چنان که الزم است نتوانسته مشـکالت را از سـر راه توسـعه خـود     آن
دهد که بردارد. با این حال روند توسعه صنایع طیور در جهان نشان می

افتد و الزم اسـت کـه نگـاه    عه این صنعت به یک باره اتفاق نمیتوس
نگارانه به توسعه صنعت وجود داشته باشد. لذا باتوجه بـه مبـانی   آینده

نظري و پیشینه پژوهش این تحقیق درصدد است تا به سؤاالت زیـر  
  پاسخ دهد:

هاي بازیگران صنعت طیور با بیشـترین عـدم   کدام یک از فعالیت
 است؟ قطعیت روبرو

هاي مهم در آینده پیش روي صـنعت طیـور شـمال کشـور     حوزه
  کدامند؟
  

  هامواد و روش
پژوهش حاضر از منظر ماهیـت، پژوهشـی کـاربردي و از منظـر     

چه را که هست توصیف پیمایشی بود؛ زیرا آن –روش از نوع توصیفی 
کند و به شـرایط و یـا روابـط موجـود، عقایـد متـداول و       و تفسیر می

اي جاري توجه دارد. از منظر نوع داده نیز این پژوهش از نوع فرآینده
سه استان گیالن، مازندران و گلستان بود. در این پژوهش کیفی -کمی

جامعه آمـاري ایـن تحقیـق    عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. به
هاي گـیالن،  مدیران و کارآفرینان صنعتی استان -1 عبارت بودند از:
؛ واحـد تولیـدي)   32تان فعال در بخش صنعت طیور (مازندران و گلس

هـاي گـیالن، مازنـدران و    پژوهشگران و اساتید دانشگاهی استان -2
سیاسـتگذاران و مـدیران    -3؛ گلستان فعال در بخش صنعت طیـور  

هاي گیالن، مازندران و گلستان فعال در فرآیند سیاستگذاري و استان
بخش صـنعت طیـور (سـازمان     ویژه درریزي توسعه فناوري بهبرنامه

خبرگـان  . جهاد کشاورزي، پشتیبانی امور دام، پارك علـم و فنـاوري)  
 -1بودند: هاي زیر را دارا میشدن باید ویژگیمورد نظر براي انتخاب 

داشتن حداقل سه سال  -2 داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی
عالوه بـر  ها آوري دادهصنعت طیور. جهت جمعکاري مرتبط با سابقه

ساخته و مصاحبه اي از ابزار پرسشنامه محققاستفاده از منابع کتابخانه
انجـام و در آن   1گیري به صورت غیراحتمالیروش نمونهاستفاده شد. 

                                                        
1- Non-probability 

استفاده شد. در تکنیک گلوله برفی  2گیري گلوله برفیاز تکنیک نمونه
ه را بـه  شود تا نفر بعدي براي مصاحباز فرد مصاحبه شونده تقاضا می

پژوهشگر معرفی نماید. این روش تا جایی ادامه یافـت کـه مصـاحبه    
  شوندگان نفرات قبلی را براي مصاحبه معرفی کنند. 

در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر در صنعت طیور با 
پنج تن از خبرگـان مصـاحبه شـد. سـپس بـراي اعتباریـابی عوامـل        

سـاخته در  پرسشـنامه محقـق   شناسایی شده این عوامل در قالب یک
تن از خبرگان قرار گرفت تا میزان اهمیت هریک از عوامل  32اختیار 

مورد بررسی قرار گیرد. الزم به توضیح است کـه طیـف سـنجش در    
در  = بسیار زیاد) بود.5= بسیار کم تا 1اي (گزینه 5 3لیکرتپرسشنامه 

هش و پرسشنامه این پژوهش به منظور برآورد و تأمین روایی ابزار پژو
صورت که پرسشنامه به محتوایی استفاده شد. بدین –از روایی صوري 

همراه سواالت پژوهش در اختیار چندتن از صاحبنظران از جمله استاد 
راهنما قرار داده شد و از آنان خواسته شد تـا بـه ارزیـابی پرسشـنامه     

براي  پرداخته و نکته نظرات خود را درخصوص این که آیا ابزار حاضر
سنجش متغیرهاي پژوهش مناسب است یا خیر اعـالم نظـر نماینـد.    

منظور سنجش پایایی و بررسـی همبسـتگی درونـی پرسشـنامه و     به
ضریب هاي تحقیق نیز از روش آلفاي کرونباخ و استاندارد بودن سازه

بـراي پایـا   براسـاس منـابع مختلـف،    استفاده گردید.  4پایایی ترکیبی
الزم  CRو  براي ضریب آلفا 7/0 حداقل مقدار قلمدادکردن یک ابزار

با توجه به ). 43( گیري مورد تایید قرار گیردپایایی ابزار اندازه که است
برابر با  CRو مقدار  944/0این که مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیرها 

شد، لذا اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت. این مرحله از تحلیـل   947/0
با استفاده  6پرسپترون چندالیه 5بکه عصبی مصنوعیرویکرد شتوسط 
  انجام شد.  SPSSافزار از نرم

شبکه عصبی مصنوعی، یک ابزار محاسباتی الهام گرفتـه از مغـز   
هاي عصـبی مصـنوعی را بـه    است. الهام از مغز انسان، شبکه 7انسان

هاي ساده و در عـین حـال قدرتمنـد محاسـباتی     اي از روشمجموعه

                                                        
2 - Snowball Sampling 
3 - Likert  
4 - Composite reliability (CR) 
5 - Artificial Neural Network (ANN) 
6 - Multilayer perceptron 

البته باید توجه داشت که شبکه عصبی به لحاظ پیچیدگی، با مغز انسـان قابـل    -7
ار سـاده از  مقایسه نیست. در حقیقت، شبکه عصبی مصنوعی یک الگوبرداري بسـی 

  مغز انسان است.
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است. ساختار شبکه عصبی معموالً یک شبکه یـا گـراف    تبدیل نموده
هاست. در هر الیه یک یا چندین هاي ساده بین الیهچدالیه با ارتباط

واحد محاسباتی به نام گره یا نرون مصنوعی وجود دارد که در حقیقت 
ها در هاي عصبی مغز انسان هستند. نقش نرونالگویی ساده از نرون

هاي عصبی عات است و این امر در شبکهشبکه عصبی، پردازش اطال
 1سـازي مصنوعی به وسیله یک پردازشگر ریاضی که همان تابع فعال

سازي یا تابع عملیـاتی، بـا توجـه بـه     شود. تابع فعالاست، انجام می
اي که قرار است به وسیله شبکه عصـبی حـل شـود، از سـوي     مسئله

خروجـی   –شود. شبکه شبیه یـک سیسـتم ورودي   طراح انتخاب می
هـاي ورودي را بـراي محاسـبه ارزش    کنـد و ارزش نـرون  عمل مـی 

هـاي  دهد. هرکدام از ارتبـاط هاي خروجی مورد استفاده قرار مینرون
هاي مختلف وزن مخصوص به خـود دارنـد کـه    ها در الیهبین نرون

شبکه در حقیقت با تعدیل این اوزان، الگوي بین متغیرهاي خروجی و 
منظور استفاده از تحلیل ). در این پژوهش به2یرد (گورودي را یاد می

شده در هنگام مصاحبه با خبرگان، در عامل شناسایی 29شبکه عصبی 
هـا در  قالب یک پرسشنامه قرار گرفت و میزان اهمیت هریـک از آن 

  طیف لیکرت سنجیده شد.
نگاري صنعت طیور شمال کشور از دو ماتریس براي بخش آینده

تن از خبرگان صنعت طیور قرارگرفـت کـه    5اختیار  استفاده شد و در
ماتریس اول، تاثیرات متقابل صنعت طیور شمال کشور را موردبررسی 

طراحی شده بود که طیف  29×29داد. این ماتریس به صورت قرار می
= تأثیرگذاري زیاد) بـود.  3= عدم تأثیرگذاري تا 0مورداستفاده در آن (

تحلیل شد. مـاتریس دوم عـدم    MicMacافزار این بخش توسط نرم
هاي صنعت طیور شمال کشور را مـورد بررسـی قـرار    شاخص قطعیت

طراحی شده بود و در آن به این  6×6داد. این ماتریس به صورت می
در  Aاز عامـل کلیـدي    A1شد که اگر وضـعیت  سؤال پاسخ داده می

از  B2آینده اتفاق بیافتند، چه تأثیري بر وقوع یا عدم وقوع وضـعیت  
+ = اثـر  3خواهد داشـت؟ ایـن مـاتریس بـا طیـف (      Bعامل کلیدي 

شـد.  کننده شدید) سنجیده مـی = اثر محدود -3کننده شدید تا تقویت
 ScenarioWizardافـزار  تحلیل این بخش با اسـتفاده از نـرم  وتجزیه

  انجام گردید. 
در تحلیـل   :MicMacافـزار  ها در نـرم نحوه تفسیر داده

شوند. این متغیرهـا  دسته از متغیرها مطرح میچند MicMacافزار نرم

                                                        
1 - Activation Function 

نظر، با هم تفاوت دارنـد.  دبه دلیل ایفاي نقش در پویایی سیستم مور
متغیرهـاي خودمختـار یـا     -1): 45، 26، 23( عبارتنـداز هـا  این دسته
کمی دارند این معیارهـا  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري میزان : 1خودگردان

شوند زیرا داراي اتصاالت ضعیف بـا سیسـتم   یم از سیستم جدا عموماً
 د.شوهستند. تغییري در این متغیرها باعث تغییر جدي در سیستم نمی

ثیرپـذیري بـاال و   أاین متغیرهـا ت : 2ه یا تأثیرپذیروابستمتغیرهاي  -2
: 3یا دوگانه پیونديمتغیرهاي  -3 د.ثیرگذاري کمی روي سیستم دارنأت

حـال  ثیرگذاري زیاد هستند؛ ولی در عـین این متغیرها داراي قدرت تأ
تأثیرپذیري شدیدي دارند. لذا این متغیرها ناپایدارند؛ زیرا هر تأثیر روي 
این متغیرها بر سایر متغیرها تأثیر خواهدگذاشت و بازخورد این تأثیر را 

این متغیرها : 4ل یا تأثیرگذارمستقمتغیرهاي  -4 دریافت خواهند کرد.
بنـابراین  اري باال و تأثیرپذیري ضعیفی هسـتند.  داراي قدرت تأثیرگذ

ا در هـ هنحـوه تفسـیر داد   سیستم بیشتر به این متغیرها بسـتگی دارد. 
 نشان داده شده است. 1در شکل  MicMacافزار نرم

  نتایج 
بنـدي  در این پژوهش با جمع :2عوامل مؤثر در صنعت طیور

مل شناسـایی  عا 29هاي به عمل آمده از خبرگان، در نهایت مصاحبه
   نشان داده شده است:   1شد که در جدول 
، صحت 2مطابق با شکل  شده:عوامل شناسایی اعتباریابی

شـده از طریـق توزیـع    شده درباره عوامل شناساییشبکه عصبی ایجاد
نفر از خبرگان، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.       32پرسشنامه بین 

شده براي بی ایجادمطابق این نمودار میزان صحت مدل و شبکه عص
باشد و بود که تاییدکننده انسجام شبکه ایجاد شده می % 5/99عوامل 

 درواقع تست و آموزش شبکه بدرستی انجام شده است.
 

  پاسخ به سؤاالت پژوهش
هاي بازیگران صنعت طیور با بیشـترین  کدام یک از فعالیت

  عدم قطعیت روبرو است؟
مل کلیدي بـراي توسـعه   عا 29پس از انجام مصاحبه با خبرگان 

صنعت طیور در آینده شناسـایی و در مـاتریس تـأثیرات متقابـل وارد     
عامل شناسایی شده بود ابعاد ماتریس بـه   29شدند. به دلیل این که 

تنظیم شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تا تأثیرات  29×29صورت 
                                                        
2- Autonomous 
3 - Dependent 
4 - Linkage 
5 - Independent 
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کـه   متقابل عوامل بر یکدیگر مورد شناسایی قرار گیرد. پـس از ایـن  
افزار شد، نرم MicMacافزار آوري و وارد نرمهاي پرسشنامه جمعداده

تأثیر متغیرهاي مؤثر بر توسعه صنعت طیور شمال کشور را به صورت 

نماید. تأثیرات مستقیم از جمع اعداد مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می
 آید. هاي مرتبط با هر متغیر در ماتریس به دست میها و ستونردیف

 

 
  ) MicMac )26موقعیت قرارگیري متغیرها در تحلیل  - 1شکل 

Figure 1- Positioning of Variables in MicMac Analysis  
  

 فهرست عوامل مؤثر بر صنعت طیور شمال کشور - 1جدول 
Table1- Factors affecting the poultry industry in the north of the country 

 شاخص ها
Index  

 تحقیقاتی هايشرکت مالیاتی هاي؛ معافیت)V2( نوآوري از کنندهحمایت مالیاتی هاي؛ معافیت)V1( بازار گیري شکل و توسعه با متناسب بازرگانی و اقتصادي کالن هايسیاست
 در ايحرفه اخالق و نوآوري ؛ فرهنگ)V6( کاال روجخ و ورود اداري ؛ تشریفات)V5( کاال خروجی و ورودي هايتعرفه ؛ معافیت)V4( فکري مالکیت از ؛ حمایت)V3( صنعت در

 هايبرنامه اجراي و ؛ تنظیم)V9( کشور معتبر هايدانشگاه در تخصصی هايدانشکده ؛ توسعه)V8( کشور انسانی منابع توسعه و متخصص انسانی نیروي ؛ تأمین)V7( جامعه
ادوات  و آالتماشین فناوري ارتقاء و ؛ توسعه)V12(گذاري سرمایه توسعه از ؛ حمایت)V11( تولیدکنندگان و تولید موردنیاز هايساخت زیر و ؛ تاسیسات)V10( پایدار توسعه

)V13(طیور صنعت هايفرآورده و محصوالت ؛ صادرات )V14(طیور و دام ؛ بازاریابی )V15(طیور و دام محصوالت انواع ؛ بیمه )V16(پرداخت و تولیدکنندگان از ؛ حمایت 
 امنیت و ايقرنطینه و بهداشتی ؛ ضوابط)V19( دام بخش در گذاريسرمایه و پایدار توسعه جهانی، بازارهاي به ؛ ورود)V18( دام هايفرآورده سالمت و ؛ بهداشت)V17( خسارت
 نتایج سازي؛ تجاري)V21( نوآوري فرهنگ ورشپر بر مبتنی آموزشی ؛ نظام)V20) (المللی بین و ملی( دامی هايفرآورده و دام انتقال و نقل و خروج و ورود براي زیستی

 تکمیل و سازي؛ تجاري)V23( المللیبین و داخلی هايسرمایه و فنی دانش جذب به ؛ کمک)V22( جامعه خدماتی و تولیدي تحقیقاتی، هايبخش ارتباط تحقق و تحقیقات
 ؛ تأمین)V27( پذیري ریسک ؛ روحیه)V26( کارآفرینی ؛ فرهنگ)V25( محصوالت در نوآوري نگ؛ فره)V24( دانشگاهی فناورانه هايتوانمندي بر مبتنی ارزش خلق زنجیره

 )V29( مالی منابع و ها؛ وام)V28( تحقیقات مالی منابع
Macroeconomic and trade policies tailored to the development and formation of market (V1), Tax breaks supporting innovation (V2), 
Tax breaks for research companies in the industry (V3), Intellectual property protection (V4), Exemptions for import and export 
tariffs (V5), Import and export formalities (V6), Innovation culture and professional ethics in society (V7), Providing professional 
human resources and developing national human resources (V8), Establishing specialized schools in reputable universities (V9), 
Setting up and implementing sustainable development programs (V10), Facilities and infrastructure required by production and 
producers (V11), Supporting investment development (V12), Development and promotion of machinery and equipment technology 
(V13), Products export development (V14), Livestock and poultry marketing (V15), Insurance of various livestock and poultry 
products (V16), Supporting producers and paying compensation (V17), Health of livestock products (V18), Access to global markets, 
sustainable development and investment in livestock sectors (V19), Health, quarantine and biosecurity regulations for importing, 
exporting and transport of livestock and livestock products (national and international) (V20), An education system based on 
innovation culture (V21), Commercialization of research results and realization of the relationship between research, production and 
service sectors of the community (V22), Contributing to attracting technical knowledge and domestic and international capital (V23), 
Commercializing and completing a value creation chain based on academic technological capabilities (V24), Innovation culture in 
products (V25), Entrepreneurship culture (V26), Risk-taking (V27), Research funding (V28), Loans and funds (V29) 
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 صحت عوامل مؤثر در صنعت طیور - 2شکل 

Figure 2- Accuracy of effective factors in poultry industry 
 

افـزار  غیرمسـتقیم،  نـرم   در ادامه براي به دسـت آوردن تـأثیرات  
ماتریس تأثیرات مستقیم را به صورت خودکار به تـوان دو یـا بـاالتر    

هـا در مـاتریس تـأثیرات مسـتقیم و     رساند تـا جـایی کـه متغیـر    می
بندي برسند. در جدول ترین حالت ممکن در رتبهغیرمستقیم به نزدیک

طیـور   ، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت2
   شمال کشور نشان داده شده است.

ــل   ــتفاده از تحلی ــا اس ــژوهش ب ــن پ ــین در ای  ،MicMacهمچن
بندي متغیرها براساس میزان تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم در رتبه

 نشان داده شده است. 3جدول 
بندي شود، براساس رتبهطور که در جدول فوق مشاهده میهمان

هاي سیاست( V1غیرمستقیم، متغیرهاي میزان تأثیرگذاري مستقیم و 
)، گیـري بـازار  ن اقتصادي و بازرگانی متناسب با توسـعه و شـکل  الک

V10 )هاي توسعه پایداتنظیم و اجراي برنامه ،(رV21  نظام آموزشی)
) در ها و منـابع مـالی  وام( V29مبتنی بر پرورش فرهنگ نوآوري) و 

هاي مشابهی قرار ر رتبهبندي تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم درتبه
 منابع توسعه و متخصص انسانی نیروي تأمین( V8اند. اما متغیر گرفته

بندي تأثیرگـذاري مسـتقیم، رتبـه پـنجم و در     کشور) در رتبه انسانی

تأثیرگذاري غیرمستقیم، رتبه هفتم را دارد. براي سایر متغیرها نیز این 
  مقایسه مشهود است. 

ي میـزان تأثیرپـذیري مســتقیم و   براسـاس رتبـه بنــد   همچنـین 
ورود به بازارهاي جهانی، توسعه پایدار و ( V19غیرمستقیم، متغیرهاي 

ــرمایه ــذاري در بخــش دام س ــوالت و  ( V14) و گ ــادرات محص ص
بنـدي تأثیرپـذیري مسـتقیم و    صـنعت طیـور) در رتبـه    هـاي فرآورده

توسعه ( V13اند. اما متغیر هاي مشابهی قرار گرفتهغیرمستقیم در رتبه
بندي ) در رتبهآالت و ادوات بخش کشاورزيو ارتقاي فناوري ماشین

تأثیرپذیري مستقیم، رتبه سـوم و در تأثیرپـذیري غیرمسـتقیم، رتبـه     
چهارم را دارد. براي سایر متغیرها نیز این مقایسـه مشـهود اسـت. در    

تحلیـل متغیرهـا براسـاس میـزان     وبا انجام تجزیه MicMacافزار نرم
ها، متغیرها به صورت نمودار در خروجی گذاري و تأثیرپذیري آنتأثیر

، MicMacاند. براساس تعریف و تفسیر متغیرها در نمـودار  قرار گرفته
موقعیت و وضعیت هریـک از عوامـل کلیـدي توسـعه صـنعت طیـور       
براساس نحوه قرارگیري متغیرها مورد بررسی قرار گرفت کـه نتیجـه   

 است. نشان داده شده 3آن در شکل 
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 ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مؤثر بر توسعه صنعت طیور شمال کشور - 2جدول 
Table 2- Matrix of direct and indirect effects of factors affecting poultry industry development in the north of Iran 

هاشاخص  
Index 

 تأثیرات مستقیم
Direct effects 

ثیرات غیرمستقیمتا  
Indirect effects 

مجموع 
هاستون  

Total 
columns 

مجموع 
هاردیف  

Total 
rows 

مجموع 
هاستون  

Total 
columns 

مجموع 
هاردیف  

Total 
rows 

راگیري بازن اقتصادي و بازرگانی متناسب با توسعه و شکلالهاي کسیاست  
Macroeconomic and trade policies tailored to the development and formation of 
market 

0 63 0 589392 

کننده از نوآوريحمایت هاي مالیاتیعافیتم  
Tax breaks supporting innovation 3 22 0 209331 

صنعت درهاي تحقیقاتی مالیاتی شرکت هايمعافیت  
Tax breaks for research companies in the industry 3 23 0 211009 

ت از مالکیت فکريحمای  
Intellectual property protection 2 13 0 112577 

هاي ورودي و خروجی کاالمعافیت تعرفه  
Exemptions for import and export tariffs 1 17 0 144902 

 تشریفات اداري ورود و خروج کاال
Import and export formalities 2 20 0 164874 

اي در جامعهفهفرهنگ نوآوري و اخالق حر  
Innovation culture and professional ethics in society 7 25 39846 244069 

کشور انسانی منابع توسعه و متخصص انسانی نیروي تأمین  
Providing professional human resources and developing national human 
resources 

12 29 101279 249406 

هاي معتبرکشوردانشگاه ي تخصصی درهادانشکدهتوسعه   
Establishing specialized schools in reputable universities 3 23 53694 250588 

رهاي توسعه پایداتنظیم و اجراي برنامه  
Setting up and implementing sustainable development programs 56 40 566366 380542 

کنندگاندردنیاز تولید و تولیمو يهاسیسات و زیر ساختأت  
Facilities and infrastructure required by production and producers 48 17 448891 167530 

گذاري در بخش کشاورزيحمایت از توسعه سرمایه  
Supporting investment development 44 24 400484 213520 

خش کشاورزيآالت و ادوات بفناوري ماشین ءتوسعه و ارتقا  
Development and promotion of machinery and equipment technology 57 11 512227 106637 

صنعت طیور هايصادرات محصوالت و فرآورده  
Products export development 62 10 616451 112918 

 بازاریابی دام و طیور و متفرعات دام و طیور
Livestock and poultry marketing 27 11 296512 108620 

طیور و بیمه انواع محصوالت دام  
Insurance of various livestock and poultry products 3 11 2630 99921 

و پرداخت خسارتن کنندگادحمایت از تولی  
Supporting producers and paying compensation 7 21 26770 178258 

دام هايبهداشت و سالمت فرآورده  
Health of livestock products 18 10 278693 113116 

گذاري در بخش دامورود به بازارهاي جهانی، توسعه پایدار و سرمایه  
Access to global markets, sustainable development and investment in livestock 
sectors 

69 29 691291 272676 

هاي دامی فرآورده و دام انتقال و نقل و خروج و ورود براي تیزیس اي و امنیتضوابط بهداشتی و قرنطینه
)المللیبین و ملی(  

Health, quarantine and biosecurity regulations for importing, exporting and 
transport of livestock and livestock products (national and international) 

4 13 80541 116805 
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شی مبتنی بر پرورش فرهنگ نوآورينظام آموز  
An education system based on innovation culture 11 34 91855 309794 

هاي تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعهسازي نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشجاريت  
Commercialization of research results and realization of the relationship 
between research, production and service sectors of the community 

29 18 235335 170999 

المللیهاي داخلی و بینکمک به جذب دانش فنی و سرمایه  
Contributing to attracting technical knowledge and domestic and international 
capital 

46 25 477243 222830 

هاي فناورانه دانشگاهیو تکمیل زنجیره خلق ارزش مبتنی بر توانمنديسازي تجاري  
Commercializing and completing a value creation chain based on academic 
technological capabilities 

32 18 255524 170999 

 فرهنگ نوآوري در محصوالت
Innovation culture in products 27 25 241975 241883 

 فرهنگ کارآفرینی
Entrepreneurship culture 20 14 117263 140622 

 روحیه ریسک پذیري
Risk-taking 17 4 57639 47120 

 تأمین منابع مالی تحقیقات
Research funding 16 27 233236 238105 

ها و منابع مالیوام  
Loans and funds 5 34 53694 290396 

   631 631 جمع کل
  

 امتیاز تأثیرگذاري و تأثیرپذیري عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم - 3جدول 
Table 3- Scores of influence and impressible factors directly and indirectly 

  ردیف
Rank 

  نماد
Label 

  تأثیر مستقیم
Direct 

Influence 

  نماد
Label 

  وابستگی مستقیم
Direct 

Dependence 

 نماد
Label 

  یرمستقیمتأثیر غ
Indirect 

Influence 

  نماد
Label 

وابستگی 
  غیرمستقیم
Indirect 

Dependence 

  نماد
Labael 

  تأثیر مستقیم بالقوه
Potential 

Direct 
Influence 

1 V1 998 V19 1093 V1 1002 V19 1175 V1 0 
2 V10 633 V14 982 V10 647 V14 1048 V2 0 
3 V21 538 V13 903 V21 526 V10 963 V3 0 
4 V29 538 V10 887 V29 493 V13 871 V4 0 
5 V8 459 V11 760 V19 463 V23 811 V5 0 
6 V19 459 V23 729 V9 426 V11 763 V6 0 
7 V28 427 V12 697 V8 424 V12 681 V7 0 
8 V7 396 V24 507 V7 415 V15 504 V8 0 
9 V23 396 V22 459 V25 411 V18 474 V9 0 
10 V25 396 V15 427 V28 404 V24 734 V10 0 
11 V12 380 V25 427 V23 378 V25 411 V11 0 
12 V3 364 V26 316 V12 363 V22 400 V12 0 
13 V9 364 V18 285 V3 358 V28 396 V13 0 
14 V2 348 V27 269 V2 356 V26 199 V14 0 
15 V17 332 V28 253 V17 303 V8 172 V15 0 
16 V6 316 V8 190 V22 290 V21 156 V16 0 
17 V22 285 V21 174 V24 290 V20 136 V17 0 
18 V24 285 V7 110 V11 284 V27 98 V18 0 
19 V5 269 V17 110 V6 280 V9 91 V19 0 
20 V11 269 V29 79 V5 246 V29 91 V20 0 
21 V26 221 V20 63 V26 239 V7 67 V21 0 
22 V4 206 V2 47 V20 198 V17 45 V22 0 
23 V20 206 V3 47 V18 192 V16 4 V23 0 
24 V13 174 V9 47 V14 192 V1 0 V24 0 
25 V15 174 V16 47 V4 191 V2 0 V25 0 
26 V16 174 V4 31 V15 184 V3 0 V26 0 
27 V14 158 V6 31 V13 181 V4 0 V27 0 
28 V18 158 V5 15 V16 169 V5 0 V28 0 
29 V27 63 V1 0 V27 80 V6 0 V29 0 



  1399، زمستان  4، شماره12، جلد  پژوهشهاي علوم دامی ایراننشریه      538

 امتیاز تأثیرگذاري و تأثیرپذیري عوامل به صورت مستقیم و غیرمستقیم - 3ادامه جدول 
Continuation of Table 3- Scores of influence and impressible factors directly and indirectly 

  نماد
Labael 

وابستگی 
  مستقیم بالقوه
Potential 
Direct 

Dependence 

 نماد
Labael 

تقیم تأثیر غیرمس
  بالقوه

Potential 
Indirect 

Influence 

  نماد
Labael 

وابستگی 
  غیرمستقیم بالقوه

Potential 
Indirect 

Dependence 
V1 0 V1 0 V1 0 
V2 0 V2 0 V2 0 
V3 0 V3 0 V3 0 
V4 0 V4 0 V4 0 
V5 0 V5 0 V5 0 
V6 0 V6 0 V6 0 
V7 0 V7 0 V7 0 
V8 0 V8 0 V8 0 
V9 0 V9 0 V9 0 

V10 0 V10 0 V10 0 
V11 0 V11 0 V11 0 
V12 0 V12 0 V12 0 
V13 0 V13 0 V13 0 
V14 0 V14 0 V14 0 
V15 0 V15 0 V15 0 
V16 0 V16 0 V16 0 
V17 0 V17 0 V17 0 
V18 0 V18 0 V18 0 
V19 0 V19 0 V19 0 
V20 0 V20 0 V20 0 
V21 0 V21 0 V21 0 
V22 0 V22 0 V22 0 
V23 0 V23 0 V23 0 
V24 0 V24 0 V24 0 
V25 0 V25 0 V25 0 
V26 0 V26 0 V26 0 
V27 0 V27 0 V27 0 
V28 0 V28 0 V28 0 
V29 0 V29 0 V29 0 

 
باتوجه به نمودار فوق و نحوه قرارگیري عوامل مؤثر، متغیرهـاي  

V1 )ن اقتصادي و بازرگـانی متناسـب بـا توسـعه و     الهاي کسیاست
(نظام آموزشی مبتنـی بـر پـرورش فرهنـگ      V21)، گیري بازارشکل

) به عنوان عوامل کلیدي مؤثر بر ها و منابع مالیوام( V29نوآوري) و 
شـور شـناخته شـدند. در ادامـه نـواحی      توسعه صنعت طیور شـمال ک 

ارائه شده  4اند به صورت جدول مختلفی که متغیرها در آن قرار گرفته
 است.
 
روي صـنعت طیـور شـمال    هاي مهم در آینـده پـیش  حوزه

  کشور کدامند؟
عامل  29نشان داد از بین  MicMacگونه که نتایج تحلیل همان

ـ  سیاستکلیدي، سه عامل اصلی  دي و بازرگـانی  ن اقتصـا الهـاي ک
)، نظام آموزشی مبتنـی بـر   V1( گیري بازارمتناسب با توسعه و شکل

عنوان ) بهV29(ها و منابع مالی وام)، V21پرورش فرهنگ نوآوري (
هاي توسعه صنعت طیور شمال کشـور کـه سـایر عوامـل بـه      پیشران

باشـند،  صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این سـه عامـل مـی   
توان بیان نمود که دو حـوزه مربـوط بـه    د. در واقع میشناسایی شدن

توانند تأثیرگذارترین عوامل هاي اقتصادي و نظام آموزشی میسیاست
نگاري و تدوین در توسعه صنعت طیور باشند. در مرحله بعد براي آینده

سناریوهاي محتمل صنعت طیور باتوجه به این سه عامل الزم اسـت  
هریک از عوامل کلیدي مشخص گردد هاي مختلف براي که وضعیت

). لذا ماتریس عدم قطعیت در بین خبرگان توزیع گردید. پس 5(جدول 
صـورت مـاتریس   آوري شده بههاي جمعآوري، میانگین پاسخاز جمع

  آماده شد. ScenarioWizardافزار عدم قطعیت براي ورود به نرم
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 یور شمال کشور براساس وضعیت آن هاموقعیت عوامل کلیدي در توسعه صنعت ط - 3شکل 

Figure 3- Position of key factors in poultry industry development in the north of the country based on their status 
 

شوند. به طـوري کـه   در ادامه سناریوها به شیوه کمی تدوین می
ها هرکدام از آنعامل کلیدي تأثیرگذار با توجه به وضعیت  3براي این 

هـاي مختلفـی در نظـر گرفتـه     ها و حالـت در دنیاي واقعی جایگشت
هـا نسـبت   با مقایسه همه حالت ScenarioWizardافزار شود. نرممی

دهـد.  به یکدیگر، سناریوهاي مختلفی در اختیار پژوهشـگر قـرار مـی   
سناریو را براي آینده صنعت طیور شمال  2افزار با انجام محاسبات نرم

نشان داده شده  4ها در شکل کشور معرفی کرده است که جزییات آن
 است.

بـا انجـام تحلیـل میـزان      ScenarioWizardافـزار  در ادامه نـرم 
کند که نتایج سازگاري و پایداري سناریوهاي محتمل را مشخص می

ــدول  ــانس   6در ج ــت. واری ــده اس ــان داده ش ــدام از  نش ــاي هرک ه
افــزار س عــدم قطعیــت در نــرمهــاي وارد شــده در مــاتریجایگشــت

دهنـده  باشد. عدد ارزش پایداري نشاندهنده ارزش پایداري مینشان
این است که روابط بین حاالت متغیرها متناسب بوده و از یک منطق 

کند. همچنین ارزش پایداري با میـزان تـأثیر کلـی    خاصی پیروي می
  رابطه مستقیم دارد. 

 

  بحث
ر زمینه توسعه نشان داده که براي یافته دتجارب کشورهاي توسعه

نگاري و وري و بهبود اقتصادي، باید همواره موضوع آیندهافزایش بهره
نگاري، یکی از هاي بلندمدت را سرلوحه کار قرار داد. آیندهریزيبرنامه

ترین عوامل براي دستیابی بـه مزیـت رقـابتی و ایجـاد برتـري      مهم
خصوص در بخش تـأمین  به شود.استراتژیک در کل دنیا محسوب می

آید توانـایی  شمار میهاي حساس و ویژه هر کشور بهغذا که از بخش
انـدرکاران و تولیدکننـدگان قـرار    خودکفایی باید موردتوجه همه دست

هاي کلیـدي توسـعه صـنعت    گیرد. هدف این پژوهش تحلیل پیشران
کلیـدي   نتایج سه پیشراننگاري بود. طیور با استفاده از رویکرد آینده

 و توسـعه  بـا  متناسـب  بازرگانی و اقتصادي کالن هايشامل سیاست
نـوآوري و   فرهنـگ  پرورش بر مبتنی آموزشی بازار، نظام گیريشکل

را در توسعه صنعت طیور شناسایی کرد. در رابطه با  مالی منابع و هاوام
گذاري در صنعت طیور کشور نیجریه و ایجاد بازارهاي پتانسیل سرمایه

هـاي  کننـد یکـی از سیاسـت   ) اشاره می15، هیس و همکاران (جدید
تواند در توسعه بازار صنعت طیور مؤثر باشد، اسـتفاده از  مهمی که می

هاي بخش خصوصی کشورهاي خارجی در این صـنعت  گذاريسرمایه
گـذاري  ) نیز به توجـه دولـت بـه سـرمایه    27است. مؤمنی و علیزاده (

 ند.اهاي تجاري اشاره داشتهشرکت
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 MicMacافزار وضعیت هریک از متغیرها براساس تحلیل در نرم - 4جدول 

Table 4- Status of each variable based on analysis in MicMac software 
 نوع متغیر
Variable 

  شاخص
Index 

مستقل یا 
 تأثیرگذار
Independent 

ها و منابع وام)، V21نظام آموزشی مبتنی بر پرورش فرهنگ نوآوري (، )V1( گیري بازارکلن اقتصادي و بازرگانی متناسب با توسعه و شالهاي کسیاست
  )V29(مالی 

Macroeconomic and trade policies tailored to the development and formation of market (V1), An education system 
based on innovation culture (V21), Loans and funds (V29) 

نهپیوندي یا دوگا  
Linkage 

 )V10ر (هاي توسعه پایداتنظیم و اجراي برنامه
Setting up and implementing sustainable development programs (V10) 

رپذیروابسته یا تأثی  
Dependent 

 فناوري ارتقاء و )، توسعهV12کشاورزي ( بخش در اريگذسرمایه توسعه از )، حمایتV11تولیدکنندگان ( و تولید موردنیاز هايزیرساخت و تأسیسات
ورود به بازارهاي جهانی، توسعه پایدار و )، V14طیور ( صنعت هايفرآورده و محصوالت )، صادراتV13کشاورزي ( بخش ادوات و آالتماشین
 )V23( المللیهاي داخلی و بینکمک به جذب دانش فنی و سرمایه)، V19( گذاري در بخش دامسرمایه

Facilities and infrastructure required by production and producers (V11), Supporting investment development 
(V12), Development and promotion of machinery and equipment technology (V13), Products export development 
(V14), Access to global markets, sustainable development and investment in livestock sectors (V19), Contributing 
to attracting technical knowledge and domestic and international capital (V23) 

خودمختار یا 
 خودگردان
Autonomous 

 )، معافیتV4فکري ( مالکیت از )، حمایتV3صنعت ( در تحقیقاتی هايکتشر مالیاتی هاي)، معافیتV2نوآوري ( از کنندهحمایت مالیاتی هايمعافیت
 انسانی نیروي )، تأمینV7جامعه ( در ايحرفه اخالق و نوآوري )، فرهنگV6کاال ( خروج و ورود اداري )، تشریفاتV5کاال ( خروجی و ورودي هايتعرفه

طیور  و دام متفرعات و طیور و دام )، بازاریابیV9معتبرکشور ( هايدانشگاه در خصصیت هايدانشکده )، توسعهV8کشور ( انسانی منابع توسعه و متخصص
)V15طیور ( و دام محصوالت انواع )، بیمهV16خسارت ( پرداخت و تولیدکنندگان از )، حمایتV17دام (  هايفرآورده سالمت و )، بهداشتV18 ،(

هاي سازي نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخشجاري)، تV20( )المللی بین و ملی( دام انتقال و نقل و خروج و ورود براياي ضوابط بهداشتی و قرنطینه
 نوآوري )، فرهنگV24دانشگاهی ( فناورانه هايتوانمندي بر مبتنی ارزش خلق زنجیره تکمیل و سازي)، تجاريV22( تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعه

 )V28( تحقیقات مالی منابع )، تأمینV27پذیري (ریسک )، روحیهV26کارآفرینی ( )، فرهنگV25محصوالت ( در
Tax breaks supporting innovation (V2), Tax breaks for research companies in the industry (V3), Intellectual 
property protection (V4), Exemptions for import and export tariffs (V5), Import and export formalities (V6), 
Innovation culture and professional ethics in society (V7), Providing professional human resources and developing 
national human resources (V8), Establishing specialized schools in reputable universities (V9), Livestock and 
poultry marketing (V15), Insurance of various livestock and poultry products (V16), Supporting producers and 
paying compensation (V17), Health of livestock products (V18), Health, quarantine and biosecurity regulations for 
importing, exporting and transport of livestock and livestock products (national and international) (V20), 
Commercialization of research results and realization of the relationship between research, production and service 
sectors of the community (V22), Commercializing and completing a value creation chain based on academic 
technological capabilities (V24), Innovation culture in products (V25), Entrepreneurship culture (V26), Risk-taking 
(V27), Research funding (V28) 

  
 هاي مختلف عوامل کلیدي مؤثروضعیت - 5جدول 

Table 5 - Different statuses of key contributing factors 

 عامل کلیدي مؤثر
The key 

effective factor 

ن اقتصادي و بازرگانی متناسب با توسعه و الهاي کسیاست
 گیري بازارشکل

Macroeconomic and trade policies tailored to the 
development and formation of market 

 نظام آموزشی مبتنی بر پرورش فرهنگ نوآوري
An education system based on 

innovation culture 
 ها و منابع مالی وام

Loans and funds 

 وضعیت اول
First situation 

 بازار گیريو شکل هاي مناسب با توسعهسیاست
Appropriate policies for market development and 

formation 

 نظام آموزشی متناسب با پرورش فرهنگ نوآوري
Educational system tailored to 
fostering an innovation culture 

ها و منابع وامافزایش ارائه 
 مالی 

Increasing in loans 
and funds 

 وضعیت دوم
Second 
situation 

 بازار گیريو شکلهاي نامناسب با توسعه سیاست
Inappropriate policies with market development 

and formation 

 موزشی نامتناسب با پرورش فرهنگ نوآورينظام آ
Inappropriate educational system to 

foster an innovation culture 

ها و منابع وامکاهش ارائه 
 مالی

Decreasing in loans 
and funds  
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 ScenarioWizardافزار آمده از سناریوها از نرمخروجی به دست - 4شکل 

Figure 4 - Scenario output from ScenarioWizard software  
  

 پایداري و میزان تأثیر در هر سناریو - 6جدول 
Table 6- Stability and impact in each scenario 

 سناریو
Scenario  

 وضعیت
Status  

 میزان پایداري
Stability Rate  

 میزان تأثیر کلی
Overall Impact Rate 

1  

 بازار یريگو شکلهاي مناسب با توسعه سیاست
Appropriate policies for market development and formation 

 نظام آموزشی متناسب با پرورش فرهنگ نوآوري
Educational system tailored to fostering an innovation culture 

 ها و منابع مالی وامافزایش ارائه 
Increasing in loans and funds 

4  9  

2  

 بازار گیريو شکل ناسب با توسعههاي نامسیاست
Inappropriate policies with market development and formation 

 نظام آموزشی نامتناسب با پرورش فرهنگ نوآوري
Inappropriate educational system to foster an innovation culture 

 ها و منابع مالی وامکاهش ارائه 
Decreasing in loans and funds 

1  5  

  
توان در این خصوص انجام داد ترین اقداماتی که مییکی از مهم

هاي گذاري است که بر بخشهاي متعدد و پردامنه سرمایهرفع ریسک
گـردد. مسـائلی همچـون تـورم فزاینـده، رکـود       تولیدي تحمیل مـی 

المللـی،  اي ایـران در مجـامع بـین   هاي پرونده هستهاقتصادي، چالش

گذاري ک جانبه ایران و... باعث شده که ریسک سرمایههاي یتحریم
المللی طی چندسال اخیر پیوسته افزایش در کشور از نگاه نهادهاي بین

گذاران کشور براي حفظ ثبات اقتصـادي موظفنـد تـا    یابد که سیاست
هـاي  اقدامات مناسبی را همچون ایجاد آرامـش و شـفافیت در نظـام   
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روابط دیپلماتیک با سایر کشـورهاي  حقوقی، اداري، سیاسی و توسعه 
) در 12جهان در جهت تحقق این امر انجام دهند. گابریل و آیفنینوا (

گذاري و پایـداري زنجیـره ارزش   پژوهشی تحت عنوان منابع سرمایه
گـذاري و  کنند که توسعه سـرمایه کشاورزي در صنعت طیور اشاره می

است که باید توسط ایجاد بازارهاي جدید در صنعت طیور اقدام مهمی 
کارآفرینـــان تقویـــت شـــود. همچنـــین در زنجیـــره ارزش طیـــور 

 گذاري و کارآفرینی باید مهیا باشد.هاي الزم براي سرمایهزیرساخت
در رابطه بـا تـأثیر سیسـتم آموزشـی بـر توسـعه صـنعت طیـور         

کننـد کـه اثربخشـی آموزشـی و     ) تأکید می6بینوموتس و همکاران (
تواند موجب افزایش کارایی نعت طیور میسطح تحصیالت فعاالن ص

کنـد کـه   ) نیـز اشـاره مـی   21فنی در صنعت طیور گردد. کیتهنـدو ( 
هاي آموزشی بـراي فعـاالن صـنعت طیـور و آمـوزش      برگزاري دوره

ها و تواند مشارکتهاي جدید بهداشتی و تولیدي این صنعت میروش
) 31ران (هاي صنعت طیور را گسترش دهد. نلوسامی و همکـا نوآوري

هاي توسعه صنعت طیور ایجـاد شـفافیت   کنند که یکی از راهبیان می
بین ذینفعان صنعت است و استفاده از رویکرد دانش محور در صنعت 

ها کمک کـرده  تواند به تولیدکنندگان در از بین بردن واسطهطیور می
نحوي که خود بازاریابی محصوالتشان را برعهده گیرنـد. تسـادو و   به

کنند که بـراي ارتقـاء   هاي خود توصیه می) نیز در یافته47ران (همکا
هاي هاي الزم از جنبهتولید و توسعه صنعت طیور الزم است تا آموزش

) نقش 3مختلف به تولیدکنندگان این صنعت داده شود. امیرتیموري (
هـاي تولیـد در   نیروي کار تحصیل کرده بر رشد بهره وري کل عامل

کنـد کـه   ان را مورد بررسی قرار داده و بیان مـی بخش کشاورزي ایر
ها با نیازهـاي بـازار   کردن آنها و هماهنگارتقاء کیفی سطح آموزش

  شود. موجب توسعه بخش کشاورزي ایران می
) 20در رابطه با ارائه منابع مالی براي توسعه صنعت طیور خالـدا ( 
ـ   ور در زنجیره ارزش مرغ و توسعه پایدار کسب و کارهاي کوچـک طی

هاي کوچک و خـرد  بنگالدش  را بررسی نموده و دریافتند که شرکت
توانند کشـور بـنگالدش را از فقـر    مبتنی بر کشاورزي و دامداري می

هـا داده  اي به این شرکتهاي توسعهنجات دهد؛ لذا الزم است تا وام
هـاي شـغلی   کار خود را توسـعه داده و فرصـت  وشود تا بتوانند کسب

کنند کـه  ) نیز تأکید می19ایجاد نمایند. کبه و همکاران (بیشتري را 
منابع مالی یکی از ارکان هاي اساسی توسعه صنایع هستند. لـذا الزم  

هایی را در جهت است تا نهادهاي مرتبط با تأمین منابع مالی سیاست
 یارانــه، تقویــت ایــن کــارکرد درپــیش گیرنــد. بــراي مثــال اعطــاي

توانـد در  می خارجی شرکاي گذاريمایهو سر R&D در گذاريسرمایه
کنند ) نیز بیان می24توسعه صنایع تأثیرگذار باشد. کاسی و همکاران (

که دولت باید منابع مالی که بـراي واردات گوشـت مـرغ بـه کشـور      
کند را به توسعه صنعت طیور در داخـل کشـور اختصـاص    مصرف می

اي توسعه صنایع هاي مالی بردهد تا ضمن رفع تقاضاي بازار، حمایت
) نیز بیان 33کوچک و متوسط داخلی فراهم آید. نوفرستی و عبدالهی (

کنند که دولت باید توجه بیشتري را به توسعه بخـش کشـاورزي   می
داشته باشد و هنگامی که صندوق توسعه ملی منابع مالی بیشـتري را  
به بخش کشاورزي اختصـاص دهـد، در واقـع اقتصـاد کشـور رشـد       

  خواهد کرد. بیشتري پیدا
ها دو آینـده محتمـل را   در بخش تدوین سناریو نیز نتایج تحلیل

ــد از: وضــعیت بســیار خــوش  ــارت بودن ــه ترســیم کــرد کــه عب بینان
 پرورش با متناسب آموزشی بازار، نظام توسعه با مناسب هاي(سیاست
مالی) و وضعیت بسـیار   منابع و هاوام ارائه نوآوري و افزایش فرهنگ

 نامتناسب آموزشی بازار، نظام توسعه با نامناسب هايیاستبدبینانه (س
مالی). در واقع  منابع و هاوام ارائه نوآوري و کاهش فرهنگ پرورش با

توان به این موضوع پی برد با نگاهی ژرف تر به وضعیت سناریوها می
تواننـد در  هاي اقتصادي و آموزشی توأم بـا یکـدیگر مـی   که سیاست

شارکت داشته باشند. با توجه به این گفته ژائو و توسعه صنعت طیور م
هـا دولتـی   هایی که تقریباً تمام سازمان) که در حکومت50همکاران (

کنـد، لـذا الزم اسـت تـا     اي را ایفا میهستند، دولت نقش بسیار ویژه
تـر نمـوده و   صنعت را قوي –هایی که بتواند ارتباط دانشگاه سیاست

سازي کند در اولویـت اقـدامات دولـت    هاي دانشگاهی را تجاريطرح
آموزي به دانشجویان، منابع مالی نیـز  قرار گرفته و همزمان با مهارت

ها تخصیص یابد. ایـن دو  هاي نوآورانه آنباید براي پشتیبانی از ایده
تواند توسعه صنعت طیور را در آینده موجب گردد. پالنکـو و  اقدام می

راي ایجاد نـوآوري در صـنایع بایـد    کنند ب) نیز بیان می38همکاران (
هـاي مکمـل   منابع مالی و انسانی با یکدیگر هماهنگ شده و دارایـی 

 توسعه یابند تا بتوانند به توسعه صنایع کمک نمایند. 
  

  گیري کلینتیجه
. طــوالنی دارد  پرورش طیور در کشور ما و گسترش آن ســابقه 

ـا دریا هـاي سـیاه و کشور بزرگ ایران قبل و بعد از میالد، از هنـد ت
هاي حمل و نقل خشکی و مدیترانه گسترده بود و در مسیر تقاطع راه

 دریایی براي حمل و نقل محصوالت متنوع از جمله طیور قرار داشـت 
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هاي ترین بخش). امروزه نیز صنعت طیور با داشتن یکی از پرحجم37(
صنعت و ترین منابع اقتصادي است. وسعت این نیروي انسانی از مهم

رشد مصرف محصوالت مرتبط با آن لزوم توجه به توسعه در بهروند رو
ایـن  در  MicMacاین صنعت را موجب شـده اسـت. نتـایج تحلیـل     

پیشـران کلیـدي    3نگاري توسـعه صـنعت طیـور    پژوهش براي آینده
 بازرگـانی  و اقتصـادي  کـالن  هـاي شناسایی کرد که شامل سیاسـت 

 آموزشی نوآوري، نظام بر مبتنی بازار گیريشکل و توسعه با متناسب
شـدند.  مـالی مـی   منـابع  و هانوآوري و وام فرهنگ پرورش بر مبتنی

دو سناریو براي آینده صنعت  ScenarioWizardهاي همچنین تحلیل
هاي اقتصادي و آموزشی بوده که بینی نمود که شامل حوزهطیور پیش

تـوان  دست آمده مـی بهباتوجه به میزان امتیاز و پایداري سناریوهاي 
بین بود که وضعیت صنعت طیور به سمت سناریوي اول یعنـی  خوش

 پـرورش  با متناسب آموزشی بازار، نظام توسعه با مناسب هايسیاست
حرکت نمایـد. لـذا    مالی منابع و هاوام ارائه نوآوري و افزایش فرهنگ

ها هاي آینده صنعت طیور منطبق با این حوزهالزم است سیاستگذاري
 انجام گیرد.

در نهایت با توجـه   هاي پژوهش:پیشنهادات و محدودیت
به این که نتایج تحلیل و دو حوزه اقتصادي و آموزشی را بـه عنـوان   

هاي کلیدي توسعه صنعت طیور شناسایی کردند، لذا در حوزه پیشران
شود سیاستگذاران ایـن صـنعت بـراي فعـاالن     اقتصادي پیشنهاد می
کننده حمایت مالیاتی هايهایی همچون معافیتصنعت طیور سیاست

کاالهاي  خروجی و ورودي هايو یا کاهش تعرفه از نوآوري، معافیت
 بهره براي حمایتهاي بلندمدت و کممرتبط با صنعت طیور، ارائه وام

 جهـانی و  بازارهـاي  به صنعت طیور، ورود در گذاريسرمایه توسعه از
ــرمایه  ــهیل س ــذاريتس ــ  گ ــارجی در ص ــت خ ــور و حمای  از نعت طی

خسارت را در پیش گیرند. همچنین در حوزه  پرداخت و تولیدکنندگان
شود سیاسـتگذاران ایـن صـنعت بـراي فعـاالن      آموزشی پیشنهاد می
تخصصـی   هـاي دانشـکده  هایی همچون توسعهصنعت طیور سیاست
 گیري نظـام معتبر کشور، شکل هايدانشگاه در مرتبط با صنعت طیور

 و نوآوري نوآوري، پرورش فرهنگ فرهنگ پرورش بر نیمبت آموزشی
پذیري دانشجویان ریسک جامعه، حمایت از روحیه در ايحرفه اخالق

هاي نوآورانه، کمک به دانشـجویان بـراي ارتبـاط بـا     براي ارائه طرح
 بر مبتنی ارزش خلق زنجیره تکمیل ها وطرح سازيصنعت و تجاري

  را در پیش گیرند.  دانشگاهی فناورانه هايتوانمندي
هاي مختلفی از طرفی انجام تحقیقاتی از این دست با محدودیت

مواجه است؛ این پـژوهش نیـز هماننـد هـر پـژوهش دیگـري داراي       
هاي توانند دریچهها میهایی بوده است، اما این محدودیتمحدودیت

هایی که هاي آتی بگشایند. از جمله محدودیتجدیدي برروي پژوهش
بین خبرگـان  این مطالعه در پژوهش وجود داشت آن است که در این 

که به دلیل صنعت طیور در سه استان شمالی کشور ایران انجام شده 
پذیري نتایج به دیگـر  هاي مختلف در سطح کشور، در تعمیمفرهنگ

نقاط باید احتیاط نمود. همچنـین پـژوهش حاضـر از لحـاظ ماهیـت      
توانـد محـدودیت   ده کـه مـی  صورت مقطعی انجام شـ گیري بهنمونه

هایی در بازه شود پژوهشدیگري در تعمیم نتایج باشد که پیشنهاد می
تواند نتایج منتج تر انجام گیرد. زیرا مطالعات طولی میزمانی طوالنی

ــه از ایــن پــژوهش را تأییــد، تکمیــل و گســترش دهــد.  در پایــان ب
عت طیور را نگاري در صنآیندهشود که پژوهشگرهاي آتی پیشنهاد می

المللی مورد مطالعـه قـرار داده و بـه یـک مـدل      در سطح ملی یا بین
  تر در این صنعت دست یابند.جامع
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Introduction1 In recent years, the poultry industry has been able to provide an opportunity to meet the 

challenge of food security due to the provision of high quality protein to consumers as well as the possibility of 
rapid capital return for producers. Research shows that there are opportunities for improving the poultry industry 
in the business sector, but a future-oriented plan is needed to achieve commercial success. The country's poultry 
industry, having one of the largest volumes of manpower, is one of the country's most important economic 
resources. The growth and development of this industry is very important due to the current sensitive conditions 
of the country in the region and globally. The country's poultry industry has the relative advantage of being able 
to gain regional markets by systematically planning and creating the right platforms. Therefore, the need for 
long-term and future-oriented planning in this industry has become an undeniable necessity. 

Materials and Methods The purpose of this study was to analyze the key drivers of poultry industry 
development by using an autobiographical approach that were studied in three provinces of Guilan, Mazandaran 
and Golestan in Iran. The present study was applied in terms of nature, applied research, and descriptive-survey 
in terms of method, because it describes and interprets what is, and focuses on existing conditions or 
relationships, current beliefs, and current processes. From the data type point of view, this study was a 
quantitative-qualitative one. The statistical population of this study was poultry industry experts in the country. 
The statistical population of this study consisted of: 1- Managers and Industrial Entrepreneurs of Guilan, 
Mazandaran and Golestan Provinces active in poultry industry (32 production units); 2- Researchers and 
Academic Members of Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces active in Poultry Industry (Guilan, 
Mazandaran and Golestan Universities); 3- Policymakers and Managers of Guilan, Mazandaran and Golestan 
Provinces are active in the process of policy development and planning of technology development, especially in 
the poultry industry sector (Agricultural Jihad, Livestock Support, Science and Technology Park). In addition to 
using library resources, a researcher-made questionnaire and interview were used to collect data. Sampling 
method was non-probable and snowball technique was used. In the snowball technique, the interviewee is asked 
to introduce the next person to the researcher. This method continued until the interviewees identified the 
previous interviewees. In this study, to identify effective factors in poultry industry, we interviewed 5 experts. 
Then, 32 experts were provided with a researcher-made questionnaire to validate the identified factors in order to 
evaluate the importance of each factor. In this study, face-content validity was used to estimate and validate the 
research instrument and the questionnaire, so that the questionnaire was provided to several experts including 
supervisor and asked to evaluate the questionnaire and comment on whether the tool is suitable for measuring 
research variables or not. Cronbach's alpha method and composite reliability coefficient were used to assess the 
internal consistency of the questionnaire and standard constructs of the questionnaire. Cronbach's alpha for the 
variables was 0.944 and CR was 0.947. Two matrices were used for the foreseeability of the northern poultry 
industry, and 5 poultry experts were provided with the first matrix examining the interactions of the northern 
poultry industry. This matrix was designed to be 29×29. The second matrix examined the uncertainty of poultry 
industry indices in the north of the country. This matrix was designed as 6×6. Data analysis was performed using 
SPSS, MicMac and ScenarioWizard software. 

Results and Discussion In this study, three key drivers were identified for the future development of poultry 
industry, which included macroeconomic and business policies tailored to the development and formation of an 
innovation-based market, an education system based on the culture of innovation, and loans and financial 

                                                        
1-Former PhD student, Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. 
2- Assistant Professor, Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran. 
3- Professor, Department of Animal Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.  
(*- Corresponding Author Email: baghersalimi@iaurasht.ac.ir) 
DOI:10.22067/ijasr.v12i4.84149 
 

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 529- 548. ص ،1399 زمستان، 4شماره ، 12جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 12, No. 4, Winter 2021, p. 529-548 



  1399، زمستان  4، شماره12، جلد  پژوهشهاي علوم دامی ایراننشریه      548

resources. Also, the foreign investment development, entrepreneurship promotion and investment risk mitigation 
can be considered as macroeconomic policies affecting poultry industry development. Also emphasize that the 
effectiveness of the training system and training courses for poultry industry activists can lead to the 
development of this industry. Forecasting analysis also predicted two scenarios for the future of the poultry 
industry, which include economic and educational areas, which can be optimistic given the scale and 
sustainability of the scenarios that the poultry industry is moving towards the first scenario, namely appropriate 
market development policies, an appropriate education system. Move forward with a culture of innovation and 
increased lending and funding. Researchers have also pointed to the impact of economic and educational 
domains on industry development in their research.  

Conclusion Future poultry industry policies need to be implemented in line with these areas. It is therefore 
recommended that policymakers adopt policies such as long-term and low-cost loans to support the development 
of poultry industry investment, enter global markets and facilitate foreign investment in poultry industry, 
develop specialized poultry-related colleges at prestigious universities in the country, and support student risk-
taking. Follow up with innovative designs. 
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