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  Introduction During development process attention to the improvement of scarcity compensation protein of food 

regime is necessary and important and due to that, the most of developing countries attempted to compensate scarce 

protein of increasing population accompany of poultry industry extension. The current study attempted to investigate 

an economic survey on broiler emphasizing on deduction in production period. After Islamic revolution Iran, had been 

tried to compensate the shortage of broiler with supply of subsidized poultry. To this context, to increase the domestic 

production, the government started to pay loan with the lowest interest rate even at zero per cents and in some cases 

a nonrefundable loan.  The Kurdistan province as no developed area could benefit from the same policy with 

significant different subject to receive such supports and by this poultry industry in the case of farm number and spread 

throughout area of it has made rapid growth.   Among 18459 work official document issued in the country at till the 

year 2018 Kurdistan province with 740 farms stand at 8th rank in the country.  Reverse of before, the problem of the 

country as well as the study are do not go to the production amount but there some problems such as high FCR, high-

cost price, nonstandard of chicken size and supply and value chain management from farm to final consumers.  That’s 

why the current study tries to investigate on some variables to find the way of improvement of this industry and 

increase its productivity in all dimensions.  

Material and methods The statistical population of the study are entire broiler poultry farm in Divandareh, 

Kamyaran and Sanadaj cities which are about 261 farms. Through the simple random sampling 158 farms as sample 

for the study were selected. The cross-section data through interview and filling questionnaire for the year 2018-19 

were collected and partial budgeting and benefit–cost ratio used to analyze them. The FCR (Food Coefficient Return), 

production period, waste percentage, net revenue, period gap, average of harvested alive weight, number of 

weightings, used inputs, production capacity, production costs and demographic characteristics of managers, are 

studied as research variables.  

Results and discussion The results showed that, the average time period was 55 days, period space average was 

31days and FCR average is about 1.94 kg. The results of this part have significant difference with those which 

Tandoğan and Çiçek found but although compare to the Sahraie et al., we found some differences but it’s showed in 

both study areas the production and management faces significant challenges. Also, the results showed that, feed cost 

and one day old chicken with 76 and 14 per cent have the highest share of total cost and this result is same as that 

Tandoğan and Çiçek found. The benefit-cost ratio is about 1.3 and the best age of harvest with 7 days gap is 42 days. 

Address to the results, fall from 55 days with 31 days gap to 42 days with 7 days gap we may increase the number of 

production period from 4.2 to 7.4 and an increase in net gain from 324 to 670 IR million Toman (in case of full  

capacity used and stability of prices) annually. In case of the results, we found the similarity with Szollosi, et al., 

results. Address to the above-mentioned results we may say that, the broiler production in the study area needs more 

attention not only in case of economic issues but in social as well as political one, since there some externalities with 

high fluctuation of the price and production amount. Address to the Iran’s political situation any problem in people 

welfare may cost a lot for the decision makers. In other view, since Iran has started her developments programs after 

revelation with equally distribution of welfare for all citizens without any discrimination theme, therefore any 

significant gap between what they ask with those are going to happen may impose the highest cost to country 

management.  
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Conclusion According to the results, by reduction both in production period and period gap the possibility of 

improvement of farm space, labor, feed, produced chicken meat and speed of capital return will increase but in the 

case of high gap between the production period and high production period the supply elasticity decreases and price 

fluctuation will increase. Therefore, based on the results, reduction of production period maybe recommended to 

decrease the demand price elasticity, increase supply elasticity, reduction of production cost price, and increase of 

return and preparation of export issues.  

 

Key words: Killing age, export, FCR (Food Coefficient Return), chicken size, production cost price.  
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 چکیده

سعه توجه به بهبود   شورهای     در فرآیند تو ست. ک ضروری و مهم ا سعه درحالتغذیه و جبران کمبود پروتئین امری  ئین تالش نمودند تا کمبود پروت تو
شتی با          صادی تولید مرغ گو سی اقت صنعت طیور جبران نمایند. مطالعه به برر سعه  طول دوره و  بر کاهش دیتأکغذایی جمعیت در حال تزاید خود را با تو

گیری های دیواندره، کامیاران و سنندج است. از روش نمونهی واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان. جامعه آماری شامل کلیهپردازدتولید مرغ سایز می
ساده    شد. داده  121تصادفی  سال      واحد مرغداری برای مطالعه انتخاب  آوری و از جمع 79ها از نوع میدانی و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای 
ها، متوسط  تجزیه و تحلیل گردید. ضریب تبدیل، طول دوره، درصد تلفات، درآمد خالص، فاصله بین دوره    یجزئبندی هزینه و بودجه-نفعتطریق روش م

 عنوانبه های دموگرافیک مدیران    های تولید و ویژگی  های مصتتترفی، یرفیت تولید و هزینه    کشتتتی، نهاده وزن زنده هنگام برداشتتتت، تعداد دفعات وزن    
روز،  11روز، متوسط فاصله بین دوره    22دهد، میانگین طول دوره کشتار در واحدها  متغیرهای پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می 

شتار     سط وزن زنده هنگام ک ضریب تبدیل     2کیلوگرم، میانگین تلفات  7/2متو صد و میانگین  شان دا    70/1در ست. همچنین نتایج ن د، هزینه کیلوگرم ا
سبت منفعت به هزینه برابر       10و  92به ترتیب با  روزهکیخرید دان و جوجه  سهم را  در هزینه کل دارند. ن شترین  صد بی شت     1/1در سِنّ بردا و بهترین 

صله   02 ست آمده کاهش دوره تولید      9روزگی  با فا ساس نتایج به د ست آمد.  بر ا ضای    منظوربهروز به د  بازار، افزایش کشش کاهش کشش قیمتی تقا
 گردد. تولید، افزایش بازدهی و فراهم شدن زمینه صادرات پیشنهاد می یشدهتمامعرضه، کاهش هزینه 

 
 .شدهتمامسِنّ کشتار، صادرات، ضریب تبدیل، مرغ سایز، هزینه  های کلیدی:واژه

 

    1  مقدمه

وده ب توسعه درحالبخش کشاورزی بخش غالب اقتصاد کشورهای    
سایر بخش    سبت به  شورهای    و ن سه با ک سعه ها در مقای هم س  افتهیتو

بیشتتتری از اشتتتغال و درآمد ناخالص ملّی را به خود اختصتتا  داده   
ی متعدد از قبیل دام و طیور، هابخش ریزاستتت. این بخش با داشتتتن 

باغداری، زراعت، جنگل، مرتع و شیالت مستلزم مطالعات اختصاصی و 

                                                           
شاورزی،              دانش -1. شکده ک شاورزی، دان صاد ک شد، گروه اقت سی ار شنا آموخته کار

 دانشگاه کردستان، سنندج، سنندج، ایران.
 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج،        ،دانشیار  -2

 ایران. سنندج،

ها استتتت. زیر بخش دام و طیور میق به هر یک از آنداشتتتتن نگاه ع
تأمین پروتئین، اهمیت ویژه  مهم عنوانبه  تری ترین و مؤثرترین منبع 

در  چراکهدارد.  توستتعهدرحالدر کشتتورهای  خصتتو بهدر همه دنیا 
یه و جبران کمبود پروتئین امری          غذ به بهبود ت عه توجه  ند توستتت فرای

 ریاز ز یکی یمرغ گوشتتت صتتنعت پرورش  ضتتروری و مهم استتت.   
 یتو سنّ یدهقان یکشور است که از کشاورز یمهم کشاورز یهابخش

 یریارگکفراوان و به یهاهیفاصله گرفته و توانسته است با جذب سرما    

 (:hamedar2002@uok.ac.ir/ Email           نویسنده مسئول: -)*1
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ناور  جا   یها یف غال بخش   دی در تول یاژهیو گاه یروز جهان،  و اشتتتت
از  یرویپ ازمندیصتتنعت ن نیستتبب، ا نیکند. به هم دایپ یکشتتاورز
جهت  یتیریو مد یبا اصول اقتصاد منطبقو  نینو یتیریمد یهاروش
 ,Pourkand and Motamedهستتتت ) زیبازده ن  نیشتتتتریب نیتأم 

2011.)  
سال    شور ایران از  سعی نمود،  ک ضه های پس از انقالب  مرغ  باعر

سهی  ارائهای با کمبود مرغ تا حدی مقابله نماید. در ادامه با یارانه الت ت
مبالغ بالعوض ستتتعی در ایجاد واحدهای      ارائه  بعضتتتاًو  مت یقارزان

ستانی کم  عنوانبهمرغداری در سطح کشور نمود. استان کردستان      تر ا
ی ناز این قاعده مستتت  فقطنهبرخوردار در مقایستته با مناطق برخوردار 
هایی استتت که در این صتتنعت،  نبوده بلکه شتتاید جزو معدود استتتان 

شد   ازنظرحداقل  ست.   توجهقابلتعداد واحدهای مرغداری، ر شته ا ی دا
نه بهره   11027از کل   که یطوربه  با  واحد دارای پروا برداری کشتتتور 

 904، استتان کردستتان با   1179هزار قطعه در ستال   191009یرفیت
هزار قطعه رتبه هشتتتم را به خود اختصتتا    10271واحد و یرفیت 
ست )  شتن       ASIA, 2019داده ا شور دا ستان و یا ک شکل ا (. اکنون م

تعداد مرغداری و یرفیت تولید نیستتت، بلکه مستتئله مهم، اقتصتتادی  
و  دیتول یواحدها یباوجود گستتردگ کردن تولید در این واحدها استت.  

سبد غذ  تیاهم سائل و       نیمردم، ا ییاآن در  شور ما با م صنعت در ک
ید، بال  نه یازجمله هز  یمشتتتکالت فراوان ودن ب نییپا  لی به دل  ی تول

 تیریوزن مرغ، فقدان مد بودندان به گوشت مرغ، بال   لیتبد بیضر 
ست ، رهیو غتا مصرف   دیتول رهیواحد در زنج and  Hossaini) روبرو ا

Permeh, 2010)  که بال بودن  به   توانیآن م لی دل نیتراز مهم؛ 
شاره کرد.   شت دوره پرورش ا سن   یوزن زنده مرغ گو از  یروزگ 00تا 

س   شد برخوردار ا . مقدار ( et al.,Goliomytis 2003ت )حداک ر نرخ ر
که حیوان می   ند       غذایی  ید ک یک کیلوگرم محصتتتول تول تا  ا رخورد 
صول می ضریب تبدیل می  شت، تخم نامند، مح شی تواند گو ر مرغ و یا 

شد.  ضر در نیوزلند   با شتی نر در   یهاجوجهدر حال حا روز  14تا 21گو
ضریب تبدیل   سند ) کیلوگرم می 2به وزن  0/1با  et al., Szollosi ر

 بخش نیفراوان به ا ایهیهسرما در ایران  کهنیا. ولی علیرغم (2014
و  دیتول نهیبر کاهش هزکه باید  گونهآناستتت،  شتتدهدادهاختصتتا  
 که د،یتولوزن با کاهش  یدیبازارپسند کردن محصول تول   یتالش برا

ز . اقرار نگرفته است  موردتوجه، چندان است  تیو پراهم یضرور  یامر
سانات قابل  رانیمرغ در ا دیتول زانیمی طرف اجه مو یتوجههمواره با نو

 دیتول یواحدها نیمناستتتب ب یاز عدم وجود هماهنگ نبوده که نشتتتا
محصتتتول در بازار را با نوستتتانات  متیق د، یدر تول انسیوار نیا. دارد
ساخته و در ه  دیشد  ضا   یطیشرا  چیهمراه  سته ر و  نندهدکیتول تینتوان

صرف  سبی   طوربهحتی کننده را م ست  یدر حال نی. ادیجلب نمان که  ا
 یدر صتتورت وجود هماهنگ و بال استتت یدر ستتطح ملّ دیتول تییرف

صو      سب بین تولیدکنندگان، در خ  دیتأکا و کیفیت تولید ب زانیممنا
 تر از وضتتعیت را مطلوب یداخل ازین نیفقط تأمنهبر بازارهای خارجی، 

 د. اما، بهآورمیوجود بالیی را به  توان همصتتتادرات  یبلکه برا فعلی
ضتتته در عر دی بخش تول یو ناهماهنگ   دی در تول یزیرنبود برنامه   لی دل

اقدام   ناچار به    بازار  میتنظ یدولت برا  یمحصتتتول به بازار، در مقاطع   
 ینگرش  جادیا زوممرغ نموده است. لذا، ل  یزدهخیواردات گوشت   رایب

بلکه با در  یداخل ازین نیمأت یبرا دیفقط با نگاه تولنه، یکامالً اقتصتتاد
ست. ا تیحائز اهم اریبخش بس نیدر ا زین یخارج ینظر گرفتن بازارها

 شیپ از شیموجود ب تی وضتتتع ،امر لزم استتتتت نیتحقق ا یبرا
عه قرار گ   طال عدم گرا    ؛ ردیموردم لل   یها از روش نیبه تمک  شیتا ع

برای م ال با کاهش طول دوره تولید از گردد.  ییشناسا  یاقتصاد  نینو
دوره و در  2توان می روز فاصله 10دوره پرورش با و روز  02 روزبه 24
دوره در ستتال تولید  9توان روز فاصتتله می 11روز دوره پرورش با  11

و هم  دکننتتدگتتانیتتتولکرد؛ کتته این فوایتتد بستتتیتتاری را هم بتته 
 افزایشریزی در ستتال، از قبیل افزایش تعداد جوجه کنندگانمصتترف

از طریق کاهش وزن مرغ تولید شتتتده،    رآمد دقدرت خرید اقشتتتار کم  
ی، بهبود ضتتریب جهان یبه استتتانداردها ورینزدیک شتتدن صتتنعت ط

، کاهش ریستتک لشتته در ستتردخانه یافزایش ماندگارتبدیل غذایی، 
برخی از مشکالت صنعت طیور    چراکهرساند،  ها و... میابتال به بیماری

ضریب تبدیل، تلفات زیاد دوره پرورش، بال     شامل بال بودن  در ایران 
نوسان قیمت ناشی از عدم تناسب تولید با نیاز بازار و بودن سنّ کشتار، 

ر ی از سرمایه کشو  توجهقابلبخش  وجود با کهنیابا توجه به  ... است. 
استتتان کردستتتان، مطالعه حاضتتر در  ژهیوبهبه تولید مرغ گوشتتتی،  و 
 دارای توجیه بالیی است.
سی دقیق  سه جهت برر شرایط موجود با آن چه  تر و امکان مقای ی 

که در دنیا انجام گرفته و یا در حال انجام استتتت، در ادامه به معرفی           
 شود. مطالعات داخلی و خارجی مرتبط پرداخته می

ای در ، در مطالعه( et al.,Sahraei 2016صتتحرائی و همکاران )
 2/07اردبیل نشتتتان دادند، میانگین مدت پرورش در واحدهای مذکور 

ضریب تبدیل غذایی   کیلوگرم و میانگین  92/2، وزن نهایی 19/2روز، 
در ، (Kelebemang, 2005) کالبمانگ درصتتتد استتتت. 02/2تلفات 
شرکت    مطالعه سی روند تکامل دو  ی خود با انجام مروری کلی به برر

در اطراف گابورون )بوتسوانا( نشان داد، میانگین سنّ کشتار، وزن زنده، 
مصتتترف خورا  و میزان تبدیل خورا  برای دو شتتترکت به ترتیب       

نده برحستتتب کیلوگرم( و    01/1کیلوگرم،  1/1روز،  2/17  72/1)پر
در پژوهشتتی  (،Shaikh and Zala, 2011زال ) شتتیخ وبرآورد شتتد. 

درصد از  2/12و   2/10های متغیر و ثابت به ترتیب نشان دادند، هزینه
ها تحت عنوان دهند و اجزاء اصتتلی هزینهها را تشتتکیل میکل هزینه

درصتتد تعیین شتتدند.  1/21درصتتد و هزینه جوجه  2/21هزینه تغذیه 
، 77/1متوسط ضریب تبدیل خورا     طوربهو تحلیل نشان داد،   تجزیه

و  بایزا و همکاران کیلوگرم استتت. 2روز و وزن زنده  02ستتن کشتتتار 
   ( Arikan et al., 20172012;  et al.,Baeza) آریکان و همکاران

 طوربهتر نستتبت به ستتن بالتر،  نشتتان دادند، تلفات در ستتنّ پایین 
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 داری کمتر استتتت. بر استتتاس نتایج بایزا و همکاران و همچنین معنی

سود اقتصادی    (et al., Szollosi 2014زولوسی و همکاران )  حداک ر 
روزگی قابل تحقق استتت. همچنین نتایج نشتتان   02در دوره پرورش 

یّت و در نتیجه کیفدادند، با افزایش ستتنّ چربی گوشتتت افزایش یافته 
شده پایین می    شت تولید  صادی تولی      در آید. گو ضعیت اقت سی و د برر

گوشت مرغ نتایج نشان داد، میانگین وزن زنده، درصد ماندگاری، سنّ     
کیلوگرم،  012/2 ± 442/4کشتتتار و ضتتریب تبدیل به ترتیب بالغ بر 

 142/1 ± 440/4روز و  271/02 ± 497/4درصد،   242/71 ± 111/4
سبه و نهاده کی  1/14 مجموعاً روزهکیهای خورا  و جوجه لوگرم محا

 Tandoğan andاند )درصتتد از کل هزینه را به خود اختصتتا  داده 

Çiçek, 2015.) 
 

 ها  مواد و روش

ی واحدهای    جامعه آماری در این مطالعه، عبارت استتتت از کلیه        
های ستتنندج، کامیاران و شتتهرستتتانمرغداری پرورش مرغ گوشتتتی 

ندره   عّال دارای           دیوا های ف حد عداد وا تان. ت تان کردستتت نه  استتت پروا
تان  برداربهره حد   222ی در استتت عداد مجموع    ستتتتاوا که از این ت

ستان   شهر سنندج، کامیاران و دیواندره برابر   واحدهای  واحد  221های 
ست )  سب، از   (. در اینASIA, 2019ا مطالعه برای انتخاب نمونه منا

شده     روش نمونه ساده  صادفی  ستفاده  گیری ت ساس     شده ا ست. بر ا ا
نمونه قابل بررسی   121درصد تعداد   2فرمول کوکران و میزان خطای 

دوره  212های  تولید که بالغ بر هدر هر واحد تمامی دور ضتتمناًگردید. 
ست در برآورد توابع و میانگین  سی قرار   212م های تماا دوره مورد برر

 گرفت. 

(1) 
 

(2) 
 

(1) 

 
(0) 

 
از آن جا که پژوهش به دنبال ارزیابی اثرات اقتصتتادی تغییر دوره 

یل داده      های موجود استتتت، برای تحل حد ها از روش  پرورش در وا
ندی  بودجه  کاهش خروجی      یجزئب خالص افزایش ورودی و  فاوت  ) ت

 هزینه استفاده شده است.  -ناشی از تغییر( و روش منفعت
ریزی و بودجه  گونه که در بحث برنامه     : همان یجزئبودجه بندی   

 در یجزئبندی واحد کشتتاورزی آمده استتت، در بعضتتی موارد تغییرات 
شاورزی داده می    تهیه بودجه و  شود و احتیاج به سازمان تولید واحد ک

طرح کلی نیستتت. در این موارد کافی استتت اثر تغییرات روی درآمد و 
به انجام این تغییرات تصتتمیم گرفت. به  و نستتبتهزینه واحد تعیین 

روزمره مدیریت واحد     مستتتائل توان در حل  طور کلی از این روش می
شتود که در  از آن جا ناشتی می  مستائل کشتاورزی استتفاده نمود. این   

ی نیست،  بینقابل پیش قاًیدقی طرح کلی واحد شرایط آینده  تهیهموقع 
بازار و           بدین معنی که قیمت محصتتتولت و هزینه تولید، وضتتتعیت 
امکانات تولید ممکن است به طور محسوسی تغییر نماید. این تغییرات    

et al., Soltani سازد ) های جدیدی را در آینده لزم میگیریتصمیم

لزم استتتت مواردی از  یجزئ(. بر استتتاس فرمول بودجه بندی 2014
نه و هم    مد و هزی یل افزایش درآ نه مورد    قب مد و هزی چنین کاهش درآ

ساس افزایش درآمد و کاهش       صمیم نهایی بر ا سبه قرار گیرد و ت محا
با افزایش هزینه و کاهش درآمد اتخاذ می        گردد. به طوری که   هزینه 

سبت  ش خالص افزایش درآمد به افزایش هزینه اگر ن د ها بیش از یک با
 شود. تغییر توصیه و در غیر این صورت رد می

در این مطالعه تغییر مورد نظر عبارت استتتت از تغییر مدت زمان       
مانند قیمت تمام شتتتده،  ییرها یمتغپرورش یا همان طول دوره که بر    

هزینه تولید هر دوره، میزان عرضتته محصتتول به بازار، کشتتش قیمتی 
ضا، تعداد دوره  صرف       تقا ضا و م سال و تغییر در نوع تقا ثر ا رهیو غدر 

 گذارد. می
 

𝑩)هزینه  -تحلیل منفعت
𝑪

) 

سبی پروژه  -تحلیل منفعت شی برای ارزیابی مزیت ن های  هزینه رو
ست. هدف      گذاری بر سرمایه  صیص بهینه و کارآمد منابع ا سب تخ ح

هزینه بهبود کارایی منابع در جهت رفاه اقتصادی است   -تحلیل منفعت
(Weick, 1993      عت یل منف عددی از روش تحل عاریف مت نه  -(. ت هزی

هزینتته ترازویی برای      -وجود دارد. از نظر بوردمن، تحلیتتل منفعتتت           
ی مقادیر م بت )جریان پول نقد و ه طوری که همهگیری است. ب اندازه

ها(  ها و زیان  منفی )هزینه  ریمقاد ی فواید( در یک یرف ترازو و همه   
شتتوند. اگر این نستتبت بزرگتر از یک در طرف دیگر ترازو قرار داده می

دهنده این است که پروژه مورد نظر در حال سود و اگر کمتر باشد نشان
 (.  et al.,Soltani 2014ان است )از یک باشد در حال زی

 

 درآمد خالص )سود(

های تولید از درآمد کل کسر گردد، درآمد خالص یا  اگر کلیه هزینه
صل می    سبه   صورت بهشود. این ارزش  سود )زیان( مزرعه حا زیر محا

 :عبارت است از ارزش کل تولید( VTP) شودمی
(2)  

دهد. ها را نشان می کل هزینهTC سود )زیان( و   𝜋در رابطه فوق 
صولً  ست      در کلیه بحث ا شاورزی فرض بر این ا صاد تولید ک های اقت

که هدف اصتتلی زارع به حداک ر رستتاندن ستتود یا به حداقل رستتانیدن 
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 (.Bakhshode and Akbari, 2014زیان است )
 

 حثنتایج و ب

 ی کل در واحدهای تحت مطالعهتفکیک هزینه

ها در هزینه کل واحدهای مرغداری ستتهم هزینه هر یک از نهاده
دهد، هزینه خورا  با نمونه مورد بررستتی قرار گرفت، نتایج نشتتان می

درصتتتد از هزینه تولید را به خود اختصتتتا      92رتبه اول، به تنهایی    
، دارو، و نیروی کار روزهکی یهای خرید جوجهدهد. ستتتهم هزینهمی

صد می  2و  2، 10هرکدام به ترتیب بالغ بر  سهم    در شند. همچنین  با
د، در بر هزینه کل ندارن یتوجهقابل  که تأثیر    عوامل دیگر به دلیل این   
 نظر گرفته نشده است.

 

نسبت درآمد به هزینه یا بازده اقتصادی در واحدهای مورد    

 بررسی

نسبت درآمد به هزینه بازده اقتصادی واحدهای تحت مطالعه مورد 
دهد، میانگین نستتبت منفعت به هزینه بررستتی قرار و نتایج نشتتان می

. به عبارت استتت 90/2و  12/4و حداقل و حداک ر آن به ترتیب   1/1
واحد  12دهد، فقط دیگر نتایج بازده اقتصادی در این واحدها نشان می  

صادی   ستند،  بازده اقت واحد  70کمتر از یک دارند یعنی در حال زیان ه
 9/19واحد ) 21و  2/1تا  1درصتتد( دارای بازده اقتصتتادی بین  2/27)

درصتتد دارای  2/99دارند، یعنی  2/1درصتتد( بازده اقتصتتادی بالتر از 
 (.1بازده بالتر از یک هستند )جدول 

 
 یع فراوانی نسبت درآمد به هزینه  در واحدهای نمونهتوز -1جدول 

Table 1- Frequency distribution of benefit – cost ratio in sampled farms  
 )درصد( ینسب یفراوان

Relative frequency (per cent)  

 مطلق  یفراوان
Absolute frequency  

 نهیهز به درآمد نسبت
Benefit- cost ratio  

22.8 36 0.8-1 
59.5 94 1-1.5 
17.7 28 1.5< 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه

Minimum 
 میانگین
Mean 

2.74 0.82 1.3 

 

 تحلیل توصیفی صفات مورد بررسی 
تحلیل توصتتیفی صتتفات مورد بررستتی در واحدهای مورد مطالعه  

شان می  شتار تنها در  ن صد(   1/2واحد ) 14دهد، وزن زنده هنگام ک در
کیلوگرم  7/2تا  9/2درصتتد(،  27واحد ) 147کیلوگرم، در  9/2 کمتر از
کیلوگرم است. وضعیت تلفات  1/1تا  7/2درصد(،  9/20واحد ) 17و در 

درصتتد و  2ردید میانگین تلفات در این واحدها در واحدها  بررستتی گ
درصد محاسبه شد. همچنین     2/12و  22/2حداقل و حداک ر به ترتیب 

تا  0درصد(،   2/27واحد ) 70، 0درصد( تلفات کمتر از   9/20واحد ) 17
واحد تلفات بیش از  2درصد و  1-12درصد(  2/12واحد ) 24درصد،  1
 (. 2درصد دارند )جدول  12

سی  نتایج ب توزیع فراوانی طول دوره پرورش در واحدهای تحت رر
روز و حداقل و    22بررستتتی حاکی از آن استتتت، میانگین طول دوره   

دهد نتایج نشتتان می نیهمچن. استتتروز  22و  20حداک ر به ترتیب 
حدها کمتر از    کدام چیه ید نمی  02از وا ند،  روز تول حد )  14کن  12/2وا

صد( بین   صد(   1/21واحد ) 10روز،  24تا  02در روز تولید  22تا  24در
روز  22درصتتد( بیش از 2/04واحد ) 20کنند و طول دوره تولید در می

. همچنین فاصتتله بین دوره بر استتاس واحد در واحدهای تحت استتت

ر گرفت و نتایج حاکی از آن استتت، میانگین بررستتی مورد مطالعه قرا
روز و حداقل و حداک ر به ترتیب  11فاصله بین دو دوره در این واحدها 

از  کدام چیهدهد، در  . همچنین نتایج نشتتتان می استتتتروز  12و  12
واحد  14های تولید در  روز نیست، فاصله بین دوره   14واحدها کمتر از 

صد(   1/2) صد(   9/01واحد ) 27روز، در  24تا  14در روز،  14تا  24در
درصد( با فاصله  2/7واحد ) 12روز و  04تا  14درصد(  2/04واحد ) 20

 (.1کنند )جدول روز تولید می 04ای بیش از بین دوره
 

حت            های ت حد ایایی در وا یل  بد یت ت توزیع فراوانی ضررر

 مطالعه

 رهای تحت بررسی مورد مطالعه قرا ضریب تبدیل غذایی در نمونه 
دهد، میانگین ضتتریب تبدیل در این واحدها گرفت و نتایج نشتتان می

یب         70/1 به ترت حداک ر  قل و  حدا . همچنین، استتتت 2/2و  9/1و 
ضریب تبدیل کمتر از   کدامچیه  2/12واحد ) 24ندارند،  2/1از واحدها 

واحد   10، 1/1تا   2/1درصتتتد( از واحدها دارای ضتتتریب تبدیلی بین      
درصد(  دارای  2/10واحد ) 20و  2تا  1/1دیل درصد( ضریب تب 2/21)

 (.0هستند )جدول  2ضریب تبدیل بیش از 
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 درصد تلفات در واحدهای تحت مطالعهو توزیع فراوانی متوسط وزن زنده هنگام کشتار  -2جدول 
Table2- Frequency distribution of live weight average during slaughter and wastage percent in sampled farms 

 متوسط وزن زنده هنگام کشتار  

Live weight average during slaughter 
 

 )درصد( یتجمع یفراوان
Cumulative frequency (per cent) 

 )درصد( ینسب یفراوان
Relative frequency (per cent) 

 مطلق یفراوان
Absolute frequency 

 (لوگرمی)ک زنده وزن متوسط
Average of live weight (Kg) 

6.3 6.3 10 >2.7 
75.3 69 109 2.7-2.9 
100 24.7 39 2.9-3.1 

 100 158 
 مجموع

Total 

 انحراف معیار

Standard deviation  
 بیشینه

Maximum 

 کمینه

Minimum 
 میانگین

Mean  
0.02 3 2.6 2.9 

 
 درصد تلفات 

 wastage percent 
 

 فراوانی تجمعی )درصد(
Cumulative frequency (per cent) 

 فراوانی نسبی )درصد(
Relative frequency (per cent) 

 فراوانی مطلق
Absolute frequency 

 درصد تلفات

Wastage (per cent) 
24.7 24.7 39  Less than 4 
84.2 59.5 94 4-8 
96.8 12.6 20 8-12 
100 3.2 5 More than 12  

 100 158 
   مجموع

Total  

 انحراف معیار

Standard deviation  

 بیشینه
Maximum 

 کمینه

Minimum 

 میانگین

Mean  
0.52 16.5 2.25 6 

 
 وانی طول دوره تولید و فاصله بین دوره در واحدهای نمونهاتوزیع فر -3جدول 

Table 3- Frequency distribution of production period and period range in sampled farms  

 طول دوره تولید 

Production period 
  

 فراوانی تجمعی )درصد(
Cumulative frequency (per cent) 

 فراوانی نسبی )درصد(
Relative frequency (per cent) 

 فراوانی مطلق
Absolute frequency 

 تولید )روز(دوره 
Production period (per day) 

6.3 6.3 10 45-50 
59.4 53.1 84 50-55 
100 40.6 64 More than  55 

 100 158 
 مجموع

Total  
 انحراف معیار

Standard deviation  
 بیشینه

Maximum 

 کمینه

Minimum 
 میانگین

Mean  
0.2 65 54 55 

   فاصله بین دوره 

 )درصد(فراوانی تجمعی 
Cumulative frequency (per cent) 

 فراوانی نسبی )درصد(
Relative frequency (per cent) 

 فراوانی مطلق
Absolute frequency 

 فاصله بین دوره )روز(

Period range (per day) 
6.3 6.3 10 10-20 
50 43.7 69 20-30 

90.5 40.5 64 30-40 
100 9.5 15 More than 40 
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 توزیع فراوانی ضریب تبدیل غذایی در واحدهای تحت مطالعه -4جدول 
Table 4- Frequency distribution feed conversion coefficient in sampled farms  

 فراوانی تجمعی )درصد(
Cumulative frequency (per cent) 

 فراوانی نسبی )درصد(
Relative frequency (per cent) 

 فراوانی مطلق
Absolute frequency 

 ضریب تبدیل غذایی

Feed conversion coefficient 
12.6 12.6 20 1.5-1.8 
65.8 53.2 84 1.8-2 
100 34.2 54 More than 2 

 100 158 
 مجموع

Total  
 انحراف معیار

Standard deviation 
 بیشینه

Maximum 

 کمینه

Minimum 
 میانگین

Mean 
0.026 2.2 1.7 1.94 

 

  ،بر تعداد دوره کاهش طول دوره و فاصررله بید دورهتاثیر 

 و سود خالص ارزش تولیدمیزان تولید، هزینه و 

عداد دهد، تبر کاهش نشان می  دیتأکبررسی تغییرات طول دوره با  
دفعات پرورش در ستتتال افزایش یافته و این باعث افزایش کشتتتش       
صادرات، کاهش         شتار، افزایش امکان  سّن ک عرضه محصول، کاهش 
مصتترف دارو، کاهش چربی تولید شتتده بر حستتب وزن زنده، کاهش  

شتغال منابع ثابت می      سبی نوسان قیمت و افزایش درصد ا ردد و در گن
ج یابد. به طوری که نتایهزینه ثابت به طور متوستتط کاهش مینتیجه 

روز و فاصله   12سنّ کشتار    کهیدرصورت دهد، به دست آمده نشان می  
بار در ستتال  2/7روز باشتتد تعداد دفعات تولید در ستتال به  9بین دوره 

سال      می ستمرار طی  صورت ا سد و در  سال   2های عمر مفید در هر ر
دوره  02لید اضتتتافه و مجموع دفعات تولید به      یک دوره به تو   بار کی 
با وجود شتترایط فعلی، بر استتاس نتایج حاصتتل از  کهیدرحالرستتد؛ می

دوره در ستتتال تولید  2تا حداک ر  0واحدهای نمونه، به طور متوستتتط 
ی بروز نوسانات رایج قیمت  منشأها گیرد و این خود یکی از صورت می 

ست. همچنین نتایج برر  سی کاهش طول دوره بر میزان  مرغ در بازار ا
شان می  صورت دهد، تولید ن صله بین   کهیدر طول دوره افزایش ولی فا

د. یاب  داری افزایش میمعنی صتتتورتبه دوره کاهش یابد، میزان تولید     
صورت که طول دوره   صله بین دوره   12برای م ال در  روز  9روز و فا

بالغ بر      ید در هر دوره  حد ولی  تن در  2/192باشتتتد میزان تول هر وا
 201روز میزان تولید  9روزه و فاصتتله  24در طول دوره  کهیدرصتتورت
که از       در ستتتالتن  حل افزایش وزن،  ما این افزایش از م استتتت؛ ا

آید. بر کاهد، به دستتت میی محصتتول برای صتتادرات میبازارپستتند
استتاس نتایج به دستتت آمده از واحدهای نمونه تعداد دفعات تولید به  

ی افزایش دوره استتت. یعنی شتتائبه 2ر ستتال کمتر از طور متوستتط د
ی قوی مطرح یک فرضتتتیه   عنوانبه ی نهایی بر درآمد نهایی    هزینه 
گردد. به همین دلیل برای آزمون این فرضیه اثر کاهش طول دوره  می

بر ارزش تولید، کل هزینه و ستتود نیز بررستتی گردیده که نتایج آن در 
 (. 2ل جداول بعدی آورده شده است )جدو

کاهش فاصله بین دوره و سن کشتار بر هزینه تولید و میزان     ریتأث
شان می    سی نتایج ن شتار     برر سنّ ک سبی تولید با کاهش  دهد، هزینه ن

سالیانه و    کاهش می صله تولید، میزان تولید  یابد. همچنین با کاهش فا
یابد. برای م ال در های ثابت کاهش میستتود خالص افزایش و هزینه

روزه میزان  12های تولید و برداشتتت روز بین دوره 9فاصتتله صتتورت 
میلیون تومان در مقایسه  142میلیون در سال به  224سود برآورد شده 
روزه استتتت. همچنین با توجه به نتایج به دستتتت آمده  12با فاصتتتله 

 9روزه با فاصتتله بین دوره  02بیشتتترین میزان ستتود خالص در دوره 
 (.9و  2ل شود )جداوروزه حاصل می

 
 تأثیر کاهش طول دوره بر تعداد دوره و میزان تولید در سال -5جدول 

Table 5- Impact of production period on period numbers in a year  
 تعداد دوره در سال بر حسب فاصله بین دوره 

Period numbers based on period gap  
 کشتار )روز( سن

Killing age (per day)   
35 30 20 14 12 10 7 
5.4 5.8 7 7.9 8.2 8.6 9.2 32 
5.2 5.6 6.6 7.4 7.7 8.1 8.6 35 
5 5.4 6.4 7.1 7.4 7.7 8.2 37 

4.8 5.2 6 6.7 7 7.3 7.7 40 
4.7 5 5.8 6.5 6.7 7 7.4 42 
4.5 4.8 5.6 6.1 6.4 6.6 7 45 
4.3 4.6 5.2 5.7 5.9 6.1 6.5 49 
4.2 4.5 5.2 5.7 5.8 6 6.4 50 
4 4.2 4.8 5.2 5.4 5.6 5.8 55 

3.8 4 4.5 4.9 5 5.2 5.4 60 
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 میزان تولید در سال )تن( بر حسب فاصله بین دوره    -5ادامه جدول 
 Continue the table 5- Production amount per year (tone) based on period gap  

35 30 20 14 12 10 7 
 سن کشتار )روز(

Killing age (per day) 
103.7 111.4 134.4 151.7 157.4 165.1 176.6 32 
111 119.6 140.9 158 164.4 173 183.6 35 

116.5 126 149.2 165.5 172.5 179.5 191.1 37 
124.8 135.2 156 174.2 182 189.8 200.2 40 
137.1 146 169.3 189.7 195.6 204.3 216 42 
143.6 153.2 178.7 194.7 204.3 210.7 223.4 45 
147.5 157.8 178.4 195.5 202.4 209.2 223 49 
151.2 162 187.2 205.2 208.8 216 230.4 50 
160.6 168.6 192.7 208.8 216.8 224.8 232.8 55 
171 180 202.5 220.5 225 234 243 60 

 
 هزینه تولیدتأثیر کاهش طول دوره بر ارزش تولید و  -6جدول 

Table 6- Impact of production period reduction on production value   
 فاصله بین دوره بر حسب  (میلیارد توماندر سال )ارزش تولید میزان 

Production value per year (billionToman) based on period gap  

35 30 20 14 12 10 7 
 سن کشتار )روز(

Killing age (per day) 
0.806 0.866 1.045 1.150 1.224 1.284 1.374 32 
0.863 0.930 1.096 1.229 1.279 1.345 1.428 35 
0.906 0.979 1.160 1.587 1.342 1.396 1.487 37 
0.971 1.051 1.213 1.355 1.416 1.476 1.557 40 
1.067 1.135 1.317 1.476 1.521 1.589 1.680 42 
1.117 1.192 1.390 1.514 1.589 1.639 1.738 45 
1.147 1.227 1.387 1.521 1.574 1.627 1.734 49 
1.176 1.260 1.456 1.596 1.624 1.680 1.792 50 
1.249 1.312 1.499 1.624 1.686 1.749 1.811 55 
1.330 1.400 1.575 1.715 1.750 1.820 1.890 60 
        

 بر حسب فاصله دوره تغییرات هزینه تولید در سال )میلیارد تومان( 
Production cost changes (billion Toman) based on period gap 

35 30 20 14 12 10 7 
 سن کشتار )روز(          

Killing age (per day) 
0.501 0.538 0.649 0.733 0.760 0.798 0.853 32 
0.542 0.584 0.688 0.771 0.803 0.844 0.896 35 
0.571 0.617 0.731 0.811 0.846 0.880 0.937 37 
0.610 0.661 0.763 0.852 0.890 0.928 0.979 40 
0.641 0.682 0.791 0.887 0.914 0.955 1.010 42 
0.724 0.773 0.902 0.982 1.030 1.063 1.127 45 
0.800 0.856 0.968 1.061 1.098 1.135 1.210 49 
0.843 0.900 1.040 1.140 1.160 1.200 1.280 50 
0.970 0.987 1.128 1.222 1.269 1.316 1.363 55 
1.003 1.056 1.188 1.293 1.320 1.372 1.425 60 

               
 

عداد دوره      تاثیر  های مختلف بر ت ید،   ،پارامتر میزان تول

 هزینه و ارزش تولید

عات         کاهش  عداد دف یل: افزایش ت عث مواردی از قب با طول دوره 
افزایش کشش عرضه محصول، کاهش سنّ کشتار،        پرورش در سال،  

شده     افزایش امکان صادرات، کاهش مصرف دارو، کاهش چربی تولید 
بر حستتب وزن زنده، کاهش نستتبی نوستتان قیمت و افزایش درصتتد   

گردد و در نتیجه هزینه ثابت به طور متوستتط منابع ثابت میاشتتتغال 
 یابد. کاهش می
کاهش فاصله بین دوره و سن کشتار بر هزینه و میزان تولید     ریتأث
یابد. دهد، هزینه نسبی تولید با کاهش سنّ کشتار کاهش می   نشان می 

ید و ، ارزش تولهمچنین با کاهش فاصتتله تولید، میزان تولید ستتالیانه 
  یابد.های ثابت کاهش میخالص افزایش و هزینه سود
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 تأثیر کاهش طول دوره بر سود خالص -7جدول 

Table 7- Impact of production period reduction on net profit   
 بر حسب فاصله دوره سود خالص )میلیون تومان( 

Net profit (billion Toman) based period gap 

35 30 20 14 12 10 7 
 سن کشتار )روز(

Killing age (per 

day) 
305 328 396 447 464 486 520 32 
321 346 407 457 475 500 531 35 
335 361 429 475 496 516 549 37 
360 390 450 503 525 548 578 40 
425 435 525 588 607 634 670 42 
392 418 488 532 558 575 610 45 
346 371 419 459 475 492 524 49 
339 360 416 456 464 480 512 50 
309 324 370 401 417 432 448 55 
327 344 387 422 430 447 465 60 

 

 گیری کلینتیجه

ضریب تبدیل غذایی و     ضر تعیین  از آن جا که هدف از مطالعه حا
های همچنین اثرات اقتصتتادی کاهش طول دوره پرورش در مرغداری

های دیواندره، کامیاران و سنندج در استان کردستان    گوشتی شهرستان   
بوده استتت. لذا، برای این منظور اثرات اقتصتتادی کاهش طول دوره،  

تولید، هزینه و سود خالص محاسبه و تحلیل  تعداد دوره در سال، ارزش
گردید. نتایج به دستتت آمده نشتتان داد، هزینه تهیه دان و خرید جوجه 

ستند که این       روزهکی سهم از هزینه کل را دارا ه شترین  به ترتیب بی
یافته     با  تایج،  ندوگان و چیچک )    های  ن  ,Tandoğan and Çiçekتا

قت دارد؛   (،2015 ید جوجه          مطاب نه تهیه دان و خر که هزی به طوری 
درصتتتد از هزینه کل را به  10و  92در این واحدها به ترتیب  روزهکی

ساس این نتیجه، فرض    صا  دادند. بر ا یه هزینه ته " کهنیاخود اخت
شتتود. طول دوره، دان بیشتتترین ستتهم را در هزینه کل دارد، قبول می

دهد، میانگین طول دوره تبدیل نشتتان می فاصتتله بین دوره و ضتتریب
 11روز، میانگین فاصله بین دوره   22کشتار در واحدهای با طول دوره  
کیلوگرم استتت. اما در این بخش  70/1روز و میانگین ضتتریب تبدیل 

ته      یاف با  تایج  ندوگان و چیچک )     های  ن  ,Tandoğan and Çiçekتا

ناکارآمدی این     یدهنده نشتتتانگیری دارد که  چشتتتم، تفاوت  (2015
صحرائی و          سه با نتایج  ست. اما در مقای ستان ا ستان کرد واحدها در ا

(،  اگر چه تا حدّی متفاوت استتتت  et al.,Sahraei 2016همکاران )
این استتت که در هر دو استتتان وضتتعیت مدیریت و   یکنندهانیبولی 

ه هزینه واحدها ب -نستتبت منفعت  تولید در این زمینه مطلوب نیستتت.
سط برابر   ست.   1/1طور متو س    راتیثأت دیطول دوره تولا سا بر وزن  یا

صرف خورا  و نرخ   زانیم وزن روزانه، شیافزا نیانگیبدن، م یینها م
شان می  11تا  9که نتایج جداول  طورهمان. تلفات دارد دهد، کاهش ن

تولید و   ارزشبر تعداد دوره در ستتتال،   یتوجهقابل  طول دوره تأثیرات  

به طوری که از ستتتنّ      به      02هزینه دارد،  ید  به بعد میزان تول روزگی 
نسبت هزینه مقدار کمتری افزایش یافته است، یعنی از این سنّ به بعد 

نده استتتت؛ و همین باعث کاهش ستتتود افزایش تولید دارای نرخ کاه
خالص بعد از آن شتتده استتت. به عبارت دیگر کاهش طول دوره تولید 

روز  9ای روز با فاصتله بین دوره  02اقتصتادی و بهترین ستن کشتتار    
ی و زولوس های برآورد شده است. همچنین نتایج به دست آمده با یافته   

 Baeza etبایزا و همکاران )  ( و  t al.,eSzollosi 2014همکاران ) 

2al., 201،) .به طوری که کاهش طول دوره تولید از   مشتتابهت دارد
صله دوره   22سن   صله   02روز به  14روز با فا روز موجب  9روز و فا

به   120و افزایش ستتتود خالص از   0/9به   2/0افزایش تعداد دوره از  
ریزی کامل و ثبات  میلیون تومان در ستتتال ) در صتتتورت جوجه   294
ستفاده شود. و این موجب  ها( میقیمت ضا،   ترمطلوب ا ر، نیروی کااز ف

تر ستترمایه و بازگشتتت ستتریع گوشتتت دیمصتترف خورا  و حجم تول
شود. اما، در صورت طولنی شدن دوره تولید، کشش عرضه تولید       می

، این گرددکاهش یافته و امکان افزایش نوستتتانات قیمتی بیشتتتتر می
ضوع   شاورزی بوده که اگر حل     عنوانبهمو شکالت بخش ک یکی از م

سرما  گذاری در بخش کشاورزی از کاهش بیشتری برخوردار   یهنگردد، 
اهش ها نیز کتر و فاصله بین دورهی تولید کوتاهاست. اما، چنانچه دوره

صادی  یابد بلکه نوسانات اقتیابد نه فقط کشش عرضه تولید کاهش می
دهد. از طرف دیگر با توجه به افزایش ستتتنّ جمعیت،      را نیز تقلیل می 

سان      سالمت ان سئله  شته مورد      باز اهمیّت  م سه با گذ شتری در مقای ی
 صورتهبتأکید و توجه است. لذا، در بحث تولید فقط موضوع اقتصادی 

مستقیم مورد تأکید نیست بلکه اثرات جانبی منفی تولید گوشت چرب     
استتتتانداردهای جهانی با  نیهمچنگردد. از اهمیت بالیی برخوردار می

داری دارد؛ به طوری که متوسط وزن  یی تولید کشور فاصله معن  اندازه
آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه متوسط سن کشتار  درزنده هر قطعه مرغ 

ست   0/2و  2/2، 2/2به ترتیب   ,Tandoğan and Çiçek)کیلوگرم ا
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طور در حالی که در ایران، بر استتاس نتایج به دستتت آمده به  (،2015
ستاندارد        لوگرمیک 7/2 متوسط  ست. لذا، در صورت نزدیک شدن به ا ا

صادرات فراهم می  شود، که این خود باعث  جهانی هم امکان افزایش 
گیری ی شتتتکل های ثابت تولید و فراهم شتتتدن زمینه     کاهش هزینه  

یار بزرا را فراهم      های بستتت حد قدرت    می وا ند، و هم  نه   ک  یزنچا
دهد. اگر ها افزایش میادهتولیدکننده را در فروش محصتتول و خرید نه

چه ممکن استتت برخی از واحدهای اقتصتتادی موجود به دلیل ترجیح  
کنندگان به قطعه بزرگتر مرغ کشتار، از سود بیشتری برخوردار    مصرف 

های یهتوص  چراکهکند تغییر پیدا می  سرعت بهشوند. اما، این موضوع   
ستورانی برای مرغ       ضای واحدهای ر  یبا قطعهسالمت و افزایش تقا

 دهد.تغییر در ساختار بازار رخ می یزودبهو  است ترکوچک

درصتتتد از مرغداران تحت مطالعه مؤثرترین       2/22از آن جا که    
شت را قیمت وقت بازار در نظر می     سنّ کشتار یا بردا از  گیرند؛ وعامل 

طرفی به دلیل کشش پایین عرضه محصولت کشاورزی امکان مقابله 
شکل را برای مدیریت بازار و حتی   با پدیده تارعنکبوتی تا حدّ زیادی م

 توان کاهش دورها هم فراهم نموده است؛ در نتیجه می تولیدکنندگان ر
راهی برای افزایش کشتتش عرضتته  عنوانبهها را تولید و فاصتتله دوره

هاد نمود.         منظوربه مرغ  مت آن پیشتتتن بات نستتتبی قی نه ث جاد زمی ای
لزم برای کشتتتار مرغ ستتایز   رستتاختیزهمچنین نظر به لزوم وجود 

ید محصتتتول   نیچنهمو  فراهم نمودن زمینه صتتتادرات  منظوربه  تول
یکی از پیامدهای کاهش طول دوره تولید، پیشتتنهاد   عنوانبهتر، ستتالم

گردد زمینه لزم  گردد برای اقتصتتتادی کردن تولید، پیشتتتنهاد می  می
سرمایه  شتارگاه    گذاریبرای  صو  ایجاد ک سب با آن  در خ های متنا

کالت های به عمل آمده یکی از مشتتفراهم گردد. بر استتاس بررستتی
به وجود       گان  ند یدکن ید و      مقرراتتول مان تول قانونی در خصتتتو  ز

ضوع می     ست و از آن جا که این مو شت ا تواند به کاهش رقابت و بردا
 هایگردد تا با بررستتیوری بین واحدها منجر گردد پیشتتنهاد میبهره
های مطلوب برای افزایش استتتقالل مدیریتی در واحدهای تر راهدقیق

م گردد. بر استتتاس نتایج مطالعه، واحدهای مرغداری        مرغداری فراه 
گردد ی حاصل از مقیاس برخوردارند، لذا، پیشنهاد می  گوشتی از صرفه  

المکان به واحدهای با یرفیت کمتر از در صدور مجوزهای جدید حتی 
با      144 بارت دیگر مجوز  به ع  تی یرفهزار قطعه مجوز داده نشتتتود. 

صادر نگردد. همچ    شابه  سعه ایجاد هم واحدهای م افزایی نین زمینه تو
ها و فروش محصول( بین واحدها فراهم مدیریتی )در زمینه خرید نهاده
های تولید، قیمت تمام شتتتده کمتر و امکان شتتتود تا با کاهش هزینه  

سطه  ستان    ایجاد مزیت رقابتی و کاهش نقش وا شیه بازار در ا ها و حا
تایج پژوه   عداد    بیش از پیش فراهم گردد. بر استتتاس ن حداک ر ت ش 

روز است؛ و این در   14ها دوره و متوسط فاصله دوره   0های تولید دوره
 ها دردر ستال و به تبع آن فاصتله دوره   مقایسته با میانگین تعداد دوره 

ند آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و                واحدهای تولیدی کشتتتورهایی مان
 تأملقابلها و طول دوره پیشتتنهادی مجارستتتان، کاهش فاصتتله دوره

 است.  
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