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 چکیده

بها بیاهاری آنالهوان ای مر هی      مواجههه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در هدف شبیه این مطالعه با 
طهور  ها سه سناریو بهر داریچنین درصد تلالات وارده به مصورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم

در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سهناریو بررسهی گردیهد. شهبیه     1394روزه انتهای سال  120مج ا برای بازه زمانی 
گیهری بیاهاری   پهییری از هاهه  أثیرتصورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بهدون   Vensimاف ار سازی و تحلیل زنجیره با استالاده از نرم

 صورتبهبر معادات مدل  اثرگیارسازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و هاه ضرایب سازی گردید. در این شبیهشبیه ن ااوآنال
ن و با شرط اینکه مهازاد عرضهه مهرغ بتوانهد از     های استایمر داردرصدی از ظرفیت موجود در  90حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استالاده 

تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه بهه درصهد    615چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در می ان تولید استان خارج شود هم
نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر بها  چنین در می ان زنده فروشی، اعاال محدودیت مختلف از جاله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم

با آنالوان ای مر ی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی  مواجههتن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در  382
توان با مدیریت های استان میرت وارد شدن تلالات باا به مر داریتوان گالت حتی در صوباشد. درمجاوع میبه نیاز مصرفی این محصول در استان می

راحتی بحران را پشت سر گیاشت و عالوه بر آن باعه  افه ایش درآمهد    صحیح افت محصول و تر یب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به
 .شودپیشنهاد میها کشتارگاه مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچهتولیدکنندگان نی  شد. با توجه به نتایج، 

 
 سازی پویا، مدیریت زنجیره عرضه: بحران تقاضا، صنعت مر داری، مدلکلیدی هایواژه
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 فضهای  از اسهتالاده  تغییهه،  سههولت  سریع، رشد دلیل به گوشتی مرغ

 ههای فهرآورده  سهایر  به نسبت پایین تبدیل ضریب چنینهم و متراکم

 ازنظهر حجهم   کهه طهوری برخورداراسهت بهه   ویهژه  از م ایای پروتئینی

 مههم کشهور   صهنایع  از یکی ،آن در شا ل افراد تعداد گیاری وسرمایه

تهوان گالهت گوشهت    شود. با توجه به مطالب ذکرشده میمی محسوب
مرغ کاای اسهتراتژیس اسهت و بها امنیهت  هیایی در جامعهه رابطهه        

 مستقیم دارد.
 کشهور  اسهتان  7 کشهور در  مهرغ  تولیهد  ظرفیهت  درصد 87 دودح

شده که در این میان خراسان رضوی بعد از مازندران یکهی از   متارک 
 چنهین بها  باشد. همترین تولیدکنندگان گوشت مرغ در کشور میب رگ

کارخانه تولید خوراک بهرای طیهور در صهورت بههره     22وجود فعالیت 
چنهین صهادرات را   ها و همز سایر استانبرداری کامل قابلیت تأمین نیا

ههای پهرورش مهرغ    سال گیشته رشهد اسهای سهالن    15نی  دارد. در 
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از  هها نشهان  بررسهی  (؛ امها 27درصد بوده است ) 40گوشتی در استان 
دارد و مراکه    صهنعت  این بالقوه ظرفیت کل از کامل برداریبهره عدم

در حهال تولیهد    درصد ظرفیت اسای 50مر داری در استان با حداکثر 
 (.  9هستند )

بها   مواجههه بهرداری کامهل از ظرفیهت تولیهدی     در کنار عدم بهره
گاه تولید این محصهول  های مختلف طیور باع  افت گاه و بیبیااری

شده است. در این رابطه مرک  تحقیقات استراتژیس مجلس در گ ارش 
نالسهی  های فوق حاد تخود به درگیر بودن اقصی نقاط کشور با بیااری

کنهی و کهاهش   کند و دلیل موفق نبودن در ریشهاشاره می 87از سال 
درپهی  تلالات را راهبهرد  لهط واکسیناسهیون )بهه جههت تغییهرات پهی       

بهه   1390های تهران، قم و ق وین در سهال  داند استانها( میویروس
درصهدی را تجربهه    53دلیل شیوع آنالوان ای مر هی کهاهش تولیهد    

درصد جوجه 43حدود  (2و هاکاران ) 1باشاشتیاور به ب(. 27اند )کرده
انهد کهه سههم    های گوشتی مورد بررسی مبتال به نوعی بیااری بهوده 

در سهطح جههانی نیه     مبتالیان به آنالوان ا بیشترین مقدار بوده است. 
های این بیااری در کشورهای مختلف های متعددی از خسارتگ ارش
گیهری سهال   ان به بحهران هاهه  توطور مثال میشده است به گ ارش
میلیهون پرنهده    44در کشورهای ویتنهام )از بهین رفهتن     2003-2004
 29هها( و تایلنهد )تلالهات    درصد از جاعیت کل مر هداری  5/17معادل 

درصهد صهنعت    5/14صهورت تقریبهی   هها و بهه  میلیونی در مر هداری 
 مسئله بسیار مهم امنیت زیستی(. 15)مر داری این کشور( اشاره کرد 

های گوشتی حتی پس از برخهورد بها بیاهاری   تقریبا در اکثر مر داری
شدت بیاهاری آناللهوان ا   های مختلف پیشرفتی نداشته است. هاچنین 

در شرایط طبیعی بسیار متغیر و از فرم خالیف بدون عالئهم بهالینی تها    
تهوان  بنابراین میومیر تاام گله متغیر است. فرم کشنده با می ان مرگ

ها با بیااری و تلالهات در گلهه هایشهه    رخورد مر داریگالت ریسس ب
وجود دارد. در طرف تقاضا نی  تاامی مطالعات صورت گرفتهه در ایهن   

 ،17 ،13زمینه به کاهش می ان مصرف و قطع صادرات دالت دارنهد ) 
 (.35و  34

 ههر  ماهیهت  کهه  دارند بازارهایی اقتصادی مختلف هایزیر بخش

عوامهل   رفتهار  است. شناسایی متالاوت اختار(س به توجه )با هایس از آن
 هایپژوهش در اساسی مباح  از مختلف بازارهای محصوات در مؤثر

جانبهه در مهورد رفتهار    باشد. داشهتن دیهدی کلهی و هاهه    می بازاریابی
ها بهر یکهدیگر در شهرایط مختلهف     کنش آنبازیگران مختلف و برهم

جهه پژوهشهگران قهرار    تو ازجاله مسائلی است که امروزه بسیار مهورد 
شهود کهه از   عنوان فرآیندی تعریف مهی گرفته است. زنجیره عرضه به

ی کاای نهایی ادامهه مهی  کنندهمواد خام مصرفی شروع و تا مصرف
ترین دایل بررسی زنجیره عرضه در مطالعهات  از مهم (20 و 11یابد )

                                                           
1- Bashashati and et al 

-توان کاهش ریسس تولید در بلندمدت، کهاهش ه ینهه  مختلف را می

اعتاهاد بهودن محصهول تولیهدی،      پییری و قابهل ی انرژی، انعطافها
 و 8، 5 ،3محیطهی دانسهت )  مدیریت ضایعات و کاهش آلودگی زیست

بها عهدم قطعیهت و     مواجههه (. در مدیریت زنجیره عرضهه، نحهوه   26
باشد. دو منبع ویژه در برابر عوامل خارجی بسیار تاثیرگیار میریسس به

ارها، تقاضهای خریهداران و تهأمین مهواد خهام      اثرگیار بر ریسس در باز
در زنجیهره عرضهه   (. 32 و 19باشند )مصرفی برای تولید محصول می

ای هسهتند  عنوان اولین حلقه در زنجیهره مواد  یایی، م ارع پرورش به
 ههای بازاریهابی و فهروش و در   های فرآوری، شرکتکه شامل کارخانه

ههای پویهای   ادی به قابلیتباشد. مطالعات زیکننده می نهایت مصرف
زنجیره پایدار عرضه برای صهنایع  هیایی و اثربخشهی آن اختصها      

  (.33 و 4، 3یافته است )
 زنجیره عرضه مهواد  هیایی  گرفته در  ترین مطالعات انجاماز مهم

( و 10سازی زنجیره عرضه گوشت مهرغ در فرانسهه )  توان به شبیهمی
محیطههی آن در زیسههتهههای اثههرات رشههد صههنعت مر ههداری و جنبههه

(. در 24) بنگالدش با استالاده از یس زنجیره عرضه معکوس اشاره کرد

( بهه منظهور   25) 2پژوهش دیگر در این زمینه شاسودوها و هاکهاران 
اف ایش سودآوری در واحدهای مرغ گوشهتی در بهنگالدش اقهدام بهه     

در ایهران  سازی پویا برای این صنعت ناودند. توسعه یس سامانه شبیه
شده که  طالعاتی در زمینه ارزیابی تولید و بازاریابی گوشت مرغ انجامم

توان به مطالعه پتانسیل رشد صنعت پرورش مرغ گوشتی در ایران، می
ها اشاره کرد. استان خراسهان در ایهن مطالعهه جه       به تالکیس استان

وری در آن ن دیس به شاخص کل صنعت هایی که شاخص بهرهاستان
تأثیر ریسس قیاهت بهر تولیهد     (.16)بندی گردیده است باشد طبقهمی

 گوشهت  ونقهل و قیاهت  مستقیم ه ینه حال ، رابطه(21گوشت مرغ )

اف ایش قیات گوشهت مهرغ و   ثیر أ( و ت29) فروشیخرده سطح در مرغ
های اساسی در صنعت مر داری مانند کنجاله، جوجهه یکهروزه و   نهاده

ثر بر ؤدر رابطه با عوامل م ( از جاله مواردی هستند که9قیات ذرت )
 اند. شدهتولید گوشت مرغ تأثیرگیار معرفی

گوشت مهرغ و جلهوگیری از بهه وجهود آمهدن       برای مدیریت بازار
 کایسیون هایسیاست دولت ،شرایط بحرانی در زنجیره تولید و عرضه

بر این اساس سازمان پشتیبانی امور دام  بازار را ارائه کرده است. تنظیم
دخالههت در بههازار بههه جهههت حاایههت از تولیدکننههدگان و  موظههف بههه

باشد در این زمینهه تهأمین تقاضهای    کنندگان این محصول میمصرف
گوشت مرغ در استان خراسان رضوی با توجه به ورود میلیهونی زوار و  

های خا  بسهیار  گردشگر داخلی و خارجی به شهر مشهد در مناسبت
 اسهت  شرایطی در شود و اینبیشتر از سایر مناطق کشور احساس می

 محصهول،  مهورد ایهن   در شده انجام اقتصادی مطالعات از بسیاری که

                                                           
2- Shamsuddoha and et al 



 323    ی پرندگانآنفوالنزاسازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران شبیه

و  بین تقاضا سیستای روابط است. درک بوده سیستای یر و بعدیتس
 شده سبب آن با مرتبط چنین متغیرهای تاثیر گیارعرضه محصول هم

 مطالعهه رفتهار زنجیهره عرضهه و تقاضهای گوشهت مهرغ در        این در تا
با بیاهاری انالالنه ای    مواجههمحیطی پویا و با در نظر گرفتن ریسس 

 توجه قرار گیرد. پرندگان مورد

 

 هامواد و روش

، خهدماتی و تولیهدی   ونقلحال مؤسساتها و به مجاوعه شرکت
 سازی درخواسهت ی چه مستقیم و چه  یرمستقیم در برآوردهنوعبهکه 

در زنجیهره  (. 14) ینهد گومهی عرضهه   زنجیره یس مشتری نقش دارند،
ای اولین حلقهه در زنجیهره   عنوانبهعرضه مواد  یایی، م ارع پرورش 

های بازاریابی و فهروش  های فرآوری، شرکتهستند که شامل کارخانه
(. صهنعت مر هداری نیه  از ایهن     1باشد )می کنندهمصرفیت نها درو 

مرحلهه اصهلی پهرورش، کشهتار،      5تهوان  نیسهت و مهی   مستثناقاعده 
اما مشخصهه  ؛ ونقل و مصرف را برای آن در نظر گرفتفرآوری، حال

ههای کشهاورزی بسهیار    اصلی که این صنعت را نسبت به سایر فعالیت
زمان کوتاه چرخه تولید در این محصهول مهی   کرده استیر پیانعطاف
روز یس دوره پرورش را تکایل  40یباً تقرتوان در که مییطوربهباشد 

یرات در زنجیره عرضه این محصول در زمهان کوتهاه   ناود و اعاال تغی
 باشد. یر میپیامکان

توان یس مثال کالسیس از مدل زنجیره عرضه گوشت مرغ را می
فشهاری دانسهت. در زنجیهره عرضهه      –زنجیره عرضه ترکیبی کششی

ههای بلندمهدت تقاضها    بینهی فشاری، تصایاات تولید برحسهب پهیش  
سطح از زنجیره عرضهه، سهالارش  یس  معاول طوربهگیرد. صورت می

برد بینی تقاضا به کار میهای رسیده از سطح زیرین خود را برای پیش
 یاگونهه در زنجیره عرضه کششی، تولید بر اساس تقاضا است، بهه ( 6)

 بینهی یشپه  یجها که هااهنگ با تقاضای واقعی مشهتری نههایی )بهه   
انتقال سریع  هاییسممنظور، زنجیره عرضه از مکان بدینتقاضا( است. 

کند تا اطالعات مربوط به تقاضای مشتری را بهه  اطالعات استالاده می
سطوح بااتر انتقال دهد. این امر باع  کاهش زمان تحویل، کهاهش  

ها، اف ایش توانایی مدیریت منابع، کاهش انحرافات در سطح موجودی
 عهدم  افه ایش  بها  .(6)شهود  هها مهی  کاهش ه ینه یتسیستم و درنها

 توانهد مهی  بهتهر  کششهی  اسهتراتژی  محصهوات،  تقاضای در قطعیت

 تحویل ه ینه اف ایش با دیگر سوی از باشد. تقاضا پاسخگوی تغییرات

 تهر مناسب فشاری استراتژی زنجیره، عناصر اقتصادی اندازه و محصول
    (.18) باشدمی

خواههد   فشاری و کششی منطق دو هر شده دارای یطراحسیستم 
 طهی  در و گهردد مهی  اعاهال  زنجیهره  در کششی ورتصبه بود. تقاضا

گهردد.  می تولید صورت فشاری به تقاضا مورد محصول تولیدی مراحل
سامانه طراحی شده برای گوشت مرغ در این مطالعه بر اسهاس مهدل   

باشد و برای زنجیره عرضه های صنعتی می( برای فعالیت7) 1فورستر 

ه اسهت. امهروزه، طراحهی    کاس گرفته شد (28) 2استیرمن نی  از مدل
 و علت باشند. ناودارهای پویا میهای علیت بخش مهای از مدلحلقه

 رودمهی  بکار سیستم بین عناصر پویا تعامالت ناایش منظوربه معلولی
 مهرغ  گوشهت  عرضهه  زنجیهره  مدل در علیت ناودار 1( در شکل 22)

ی از گهره امجاوعهه رضوی نشان داده شهده کهه متشهکل از     خراسان
دههد. روابهط بهین متغیرهها بهه      است که متغیرها را به هم پیوند میه

 منالهی  و مثبهت  یرگهیاری تأث آن در ها نشهان داده شهده و  وسیله فلش

یابهد.  مهی  ناایش (-ی )+( و )هاعالمت با ترتیب به یکدیگر بر عناصر
 روابط ریاضی بین این متغیرها در ادامه توضیح داده شده است.

توان برای ناایش یس سیسهتم  می ناادین ایهبا استالاده از مدل
سهازی و  هها مسهئله بهنیهه   در ایهن مهدل  استالاده کرد.  رایانه ازحقیقی 

سازی استالاده کاراتر از نهادها مطرح نیست و با استالاده از رویکرد مدل
سهازی، امکهان ههدایت و آزمهون سهناریوهای      پویا و استالاده از شهبیه 

انباشت  ای 3متغیرهای سطحبه معرفی  آید. در ادامهماکن، به وجود می
کنند و مقدارشهان  شود این متغیرها در طول زمان تغییر میپرداخته می

ی به مقدار خود متغیر در گیشته و سهایر متغیرهها بسهتگی    زمان هردر 
کنند متغیرهای سطح هستند که رفتار پویای سیستم را تعیین می .دارد

در این مدل  باشد.است معادله میو نشانه آنها وجود انتگرال در طرف ر
بینی تقاضها بهرای گوشهت    نااینده پیش (DP)مقدار سالارش انتظاری 

به این سبب است که بتهوان یهس    DPباشد. ضرورت تعریف مرغ می
ارتباط بین تقاضای واقعی گوشت مرغ و مقدار پرورش مطلهوب مهرغ   

دیل اثر گردد. به جهت تعبرقرار کرد و بر حسب تن بر روز محاسبه می
گیار برای تغییر بهازه  مقدار سالارش انتظاری و باز بودن دست سیاست

زمههانی تغییههر تقاضههای بههازار از متغیههر زمههان میههانگین بههرای تغییههر  
کهه   DPیهت رابطهه ریاضهی    درنهاشهود.  ( استالاده میADCT)4تقاضا

 قابهل زیهر   صورتبههای مختلف است نشانگر مجاوع تقاضا در زمان
 باشد.می ارائه

(1) 

 
بر اساس مقدار سالارش مطلوب برای گوشت مرغ در مرحله قبل، 

 ضهرب حاصهل گردد که برابر اسهت بها   می ان مطلوب تولید تعریف می
گهیاران و  یاسهت سبسته بهه نظهر   ) یدتولزمان )روز( کامل شدن چرخه 

باشد( در مقدار پرورش مطلوب )تن( ییر میتغ قابلشرایط زمانی تولید 
 زیر ارائه شود. صورتبهتواند که می

                                                           
1- Forrester 

2- Sterman 

3- Level  

4- Average Demand Change Time 
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(2)  

برای تعدیل تولید واقعی )تن بر روز( تا هنگام رسهیدن بهه سهطح    
 تولید انتظاری و مطلوب از فرمول زیر استالاده خواهد شد:

(3) 
 

ی )برابر با فروشخردهآوردن مقادیر مطلوب موجودی  بدستبرای  
مقداری مناسبی از موجودی گوشهت مهرغ اسهت کهه تاهام تقاضهای       

در زمان مشخص پوشهش دههد(    شده برای این محصول را بینییشپ
 رابطه زیر ارائه گردید.

 

 

 
 نمودار علیت در مدل زنجیره عرضه گوشت مرغ خراسان رضوی -1شکل 

Figure 1- Khorasan Razavi Province Chicken Meat Supply Chain Causal Diagram 

 

 (4) 
( 

 
های مربهوط بهه   و مرغ صرف ه ینهدرصد ه ینه تولید هر کیل 80

شهود. بیشهترین وزن در   مهی  (DOC)روزه خوراک و خرید جوجه یس
( و Corn) ی ذرتهها مربهوط بهه دو نههاده    ترکیب  هیایی مر هداری  

 گوشهت مهرغ  با توجه به ضریب تبهدیل   .باشد( میSoyکنجاله سویا )
مهرغ بها   تا پایان دوره برای هر قطعه  ،)می ان تبدیل دان به وزن زنده(

ه ینهه   خواههد شهد.   مصهرف  دانکیلوگرم  POFمی ان به  CW وزن
 20باشهد کهه   روزه )تومهان( مهی  عاده بعدی، ه ینه خرید جوجه یهس 

باشهد بهرای سهایر    مربوط به این نههاده مهی   شده تاامدرصد از قیات 
هها را  مانهده در سهبد ه ینهه   یبهاق درصهد   20ها نی  که عوامل و نهاده

در نظر گرفته خواهد  (Incost)( یس مقدار ثابت 30دهند )تشکیل می
یت ه ینه تولید یس کیلو نها درتواند باشد. شد که البته قابل تغییر می

 شود:گوشت مرغ به نحو زیر حاصل می

(5                  )
incost    

CW

(t)
Doc)

(t)
soy

(t)
POF(corn

(t)
COP 




 

ی بسهتگی بهه شهکاف    فروشه خردهتعدیل موجودی انبار در سطح 
و مطلهوب سهطوح موجهودی و زمهان ازم بهرای       میان مقادیر واقعی

 آورده شده است. 6رسیدن به این تعادل دارد که در رابطه 
(6) 

بر حسب تن در روز در زمان  (DRSR) 1می ان مطلوب شروع پرورش
t باشد که اسهاس آن مقهدار   برابر با مجاوع مقدار پرورش مطلوب می

 شده و تولید تعدیل شده است. بینییشپتقاضای 

                                                           
1- Desired Rearing Start Rate 
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(7)  

بسهتگی بهه میه ان     t)تهن بهر روز( در زمهان     مقدار شروع تولیهد 
DRSRپهرورش دارد.   زمهان  مدتشده و  یجاداهای چنین بحران، هم
گیری بیاهاری  برای این پژوهش، هاه شده گرفتههای در نظر بحران

(Sanitary crisis) تقاضها   چنین کاهشو هم(Demand crisis)  در
از انتقهال بیاهاری    کننهدگان مصهرف یل تهرس  لبه دکوتاه  زمان مدت

ی ذکهر اسهت، دوره   یانشها باشهند.  ی پرندگان به انسان مهی آنالوان ا
باشد می روزه 42استاندارد  صورتبه (Rearing time)پرورش جوجه 

شود و ها در کشورهای پیشرفته رعایت مییباً در تاام مر داریتقرکه 
ارد برای مطلوبیت وزنی طول دوره رویه استاندصادراتی نی  یس نظر از

یبهاً تاهام   تقرروز مهرغ در   42داری بهیش از  یل نگهه به دلباشد اما می
های استان تصایم گرفته شد از یس عدد ثابت بهرای طهول   مر داری

گهیار و  ی پرورش استالاده نگردد و طول دوره با تصایم سیاسهت دوره
 نظر گرفته شود.   یرتر کردن فرآیند تولید متغیر درپیانعطافبرای 

(8) 
(t) s  مقددر ش وددتول د   ددر = (1 + Sanitary crisis) 

(DRSR(t),  مرت زمان پتوشش ) 

(9) 
 (t)dمقر ش وتول د   ر = (1 + Demand crisis) 

(DRSR(t), مرت زمان پتوشش) 

یافتهه در ههر زنجیهره     پهرورش مقادیر واقعی گوشت مرغ تولیدی 
 آید:می تبه دسیله رابطه زیر وسبهعرضه 

(10) 

0 
 

برای بدست آوردن مقادیر واقعی موجودی انبار مرغ از رابطه زیهر  
 شود:یماستالاده 
1 

 
بهه   یورودی که این مقدار برابر است با مقادیر مرغ کشهتار شهده  

انبار منهای مقادیر خروجی از انبار که البته موجودی انبارها در ابتهدای  
 واحدها بر حسب تن بر روز(.) گردددوره نی  به آن اضافه می

باید یادآور شد که تعداد مرغ زنده آماده کشتار برابر با مقدار مهرغ   
باشد که به طور طبیعی اگر این مقدار برابر تولیدی در انتهای دوره می

ین مسهئول گهیاران و  با می ان تقاضا برای گوشت مرغ نباشهد سیاسهت  
ها یا واردات پهر  یر استانقادرند شکاف عرضه و تقاضا را با خرید از سا

 گرفتهه برای ایهن منظهور در نظهر     (EP)1یر خرید از خارجمتغکنند که 
چنین در صورت اف ایش عرضه نسبت به تقاضا امکهان  است. هم شده

  (EX)یر صادراتمتغها وجود دارد که صادرات یا انتقال به سایر استان

                                                           
1- External purchases 

ب تابع انتقهال  معرف این موضوع خواهد بود. البته در این صورت ضرای
فقط برای هاین مقدار از تولید متالاوت خواهد بود که باع  باا رفتن 

 حدنصهاب توانهد در صهورت رسهیدن بهه     شده و مهی  یدتولهای ه ینه
شهده بهرای قیاهت مهرغ در کشهورها مقصهد و یها         یفتعرمشخص و 

هها  و اضافه تولید به سردخانه شده خارجهای مقصد از حد انتالاع استان
گهاه جهایگ ین   داشت که مهرغ منجاهد ههی     مدنظرگردد. باید  ارسال

جانشین کاملی برای مرغ کشتار نیست. افت قیات مرغ منجاد نسبت 
به مرغ کشتار، درآمد واقعی مر داران را کاهش داده و باعه  کهاهش   

    های بعد خواهد شد.می ان تولید در دوره

ایهن مطالعهه    بهرای  شهده  گرفتهبا توجه به اینکه سیستم در نظر 
باشد مقدار پرورش و تولید گوشهت مهرغ   فشاری می -سیستم کششی

اسهتان خراسهان    امور دام یبانیپشتگیاران در سازمان یاستسیله وسبه
اما تقاضها در دنیهای واقعهی بهه دایهل      ؛ گرددری ی میرضوی برنامه

ریه ان  توسهط برنامهه   شهده  انجهام مختلف ماکن است بها محاسهبات   
گوشت مرغ بر اساس تقاضای واقعهی   ونقلحالو چون  متالاوت باشد
گیرد بنابراین حدومرز سیستم کششی و فشهاری تها بعهد از    صورت می

 شده خواهد بود.   انبار کردن مرغ کشتار
بر اساس تقاضای واقعی برای گوشت مهرغ، هایشهه درصهدی از    

مرغ زنهده توسهط مر هداران بهه      صورتبهمحصول پرورش داده شده 
بهه کشهتارگاه    شهده  دادهههای پهرورش   شود. بقیه مرغضه میبازار عر

بنهدی  یند کشتار، پرکنهی و بسهته  آشوند و پس از پایان فرفرستاده می
شهوند.  آماده مرحله بعد یعنی انتقال و پاسخ به تقاضهای دریهافتی مهی   

تا  5با یس افت  نظر موردذکر است که در این مرحله محصول  یانشا
در بهرآورد   .بود خواهد مواجههکشتارگاه کانات درصدی بسته به ام 20

شده گوشت مرغ، درآمدهای جانبی مرحله تولیهد محاسهبه    قیات تاام
 تنها و گیرداین درآمدها به مر دار یا فروشنده تعلق نای زیرا شودنای

یس عامل  عنوانبهتوان از این افت پس می .به کشتارگاه است متعلق
 داران نام برد. یرگیار در کاهش سود مر تأث

اسهتالاده   12برای برآورد مقدار تولید آماده برای کشهتار از رابطهه   
 فروختهه شود که برابر است با مقدار کل تولید منهای مقهدار مهرغ   می
 زنده:  صورتبه شده

(12) 
 به صورت شدهفروختهمقدار مرغ  (t)- تولید واقعی

مرغ آماده کشتار  (t) = زنده  (t)  
به صورت زنده نیه  بها توجهه بهه فصهول       شدهختهفرومقدار مرغ 

مقهدار ایهن    تواند تغییر کند بنابراینهای میهبی میمختلف و مناسبت
 13از تولید واقعی توسط رابطهه   (per)متغیر که برابر است با درصدی 

 :   قابل محاسبه خواهد بود

(13) 
بهه   شهده فروختهمقدار مرغ   =Per (t)تولید واقعی

 (t)صورت زنده
مرغ کشهتار شهده و فهرآوری شهده بعهد از کسهر افهت تولیهد در         

( از رابطهه زیهر محاسهبه    ECکشتارگاه )کل گوشت مرغ در دسهترس  
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یها   LPتهوان  گردد در این رابطه با توجه به سناریوهای مختلف میمی
 ی ناود. عددگیاررا  (Loss product) ضریب افت تولید

 * (1- loss Product)=  (t)کل گوشهت در دسهترس    (14)

(t) موجودی گوشت مرغ قابل کشتار در دسترس 

 می ان گوشت منجاد از رابطه زیر محاسبه خواهد شد: 
کههل گوشههت مههرغ در  ) = (t) گوشههت منجاههد (15)

 (EX - (t)تقاضای واقعی – (t)دسترس

(16) If EC outputg ≤ ADg       then    EC 
outputg - ADg = SPg 

(17) If EC outputg ≥ ADg       then    EC 
outputg - ADg = LPg 

 محصهول  دهد که در صورت وجود مازاد تولیدنشان می 17رابطه 
(SPg )    امکان صادر کردن مازاد تولید، منجاد کردن مهرغ و یها خریهد

 سازمان پشتیبانی امور دام وجود خواهد داشت.

چنهین  ن بازار ههم سازمان پشتیبانی امور دام برای به تعادل رساند
 support)کندخرید ذخایر استراتژیس مرغ اقدام به خرید محصول می

purchases)        برنامه سازمان پشتیبانی تنهها محهدود بهه خریهد مهازاد
 Nowruzتولید نیست و این سازمان برای ماه رمضان و عید نهوروز ) 

purchasesقبل اقدام یابد از( که تقاضا برای گوشت مرغ اف ایش می 
نااید. در رابطه زیر محهدودیت  سازی گوشت مرغ مییرهذخبه خرید و 

 خرید سازمان آورده شده است:

(18) 
support purchases (t) = 



n

t 1

support 

purchases(t) + 

 


m

y 1

 Nowruz purchases(y) 

ntandmy ,,1,,1    

ی مهورد  روزههای بهازه   itبیانگر تعهداد سهال و     ،18رابطه  در 
ای ههای بودجهه  بها توجهه بهه محهدودیت    دههد.  مطالعه را نشهان مهی  

(OBUDدر سههازمان و هههم )  چنههین محههدودیت ظرفیههت سههردخانه
(FCAP .شرایط زیر به مدل تحایل خواهد شد ) 

(19) 



n

t 1

support purchases (t)≥ FCAP 

(20) 



n

t 1

support costs (t)≤ OBUD                             

nt ,,1  

( بههه وسههیله NPURوجههود ذخههایر مناسههب بههرای عیههد نههوروز ) 
 گردد:محدودیت پایین اعاال می

(21) Nowruz purchases(y) ≥ NPUR 

ههای اصهلی   امل قیات نهادهاطالعات مورد نیاز در این تحقیق ش
روزه( و قیات ذرت، کنجاله سویا و جوجه یس) یگوشتدر پرورش مرغ 

موسسهه مطبوعهاتی اطالعهات    بهه صهورت روزانهه و از     هر کیلو مرغ،

بین تهاریخ   و بورس کااهای کشاورزی (ITP) مر داری و دامپروری
انههد. ه ینههه یههدهگرداخههی  1394اسههالند  28تهها  1390فههروردین  14

سازی سهازمان  های ذخیرههای حاایتی و محدودیت، قیاتونقلحال
 صهنالی  ی انجاهن هها دادهپشهتیبانی بهه صهورت ماهانهه بهر اسهاس       

روزه و هاچنین مصاحبه بها کارشناسهان اداره   یس جوجه تولیدکنندگان
 بهه وسهیله  سهازی زنجیهره   شهبیه باشد. یمدام و طیور جهاد کشاورزی 

 گردید. انجامVensim 6.4  اف ارنرم

 

 نتایج و بحث 

( حهداقل دوره  31 و 12، 10)کشهورها  با توجه به تجربیات سهایر  
برای پشت سر گیاشتن بحران و برگشتن به سطح تولیهد قبهل بهرای    

روز در نظر گرفته شد و به دلیهل حساسهیت فصهل     120مرغ گوشتی 
ثیر انتظاری بیااری آنالوان ای مر ی بهر تقاضهای آن در   أزمستان و ت

سازی در نظر گرفته شهد.  برای شبیه 1394سال  آخرماه  4صل، این ف
فرانسهه  در طرف تقاضا نی  با مطالعه تجربیهات سهایر کشهورها ماننهد     

 مواجهه( در 17) متحدهیااتا( 13) یاآس(، کشورهای جنوب شرق 10)
گیری بیااری کاهش محسوس در میه ان مصهرف و تقاضهای    با هاه

درصد می ان کهل تقاضها مشهاهده     20وارداتی در سطوح مختلف و تا 
گردید. با توجه به موارد ذکر شده بر اساس تجربیهات سهایر کشهورها    
برای این مطالعه، در طرف تقاضا سه سهناریوی، بهدون تغییهر بهودن،     

درصدی در سطح تقاضا تعریف شهد. درصهد میه ان     20و  10کاهش 
ا هه یمر هدار درصد کل گوشت تولیهدی در   10زنده فروشی مرغ نی  

شود اما در با زنده فروشی مرغ برخورد می شود )اگرچهتخاین زده می
ها از فهروش مهرغ   مراجعه به انجان مر داران بخصو  در شهرستان

 نهام مهد  وز به عنوان یکی از موارد کسب درآهای فاقد مجبه کشتارگاه
هها  شود و در نظر گرفته نشدن آمار گوشت مرغ این کشتارگاهمی برده

کل یس درصد حداقلی برای آن در مدل در نظر گرفته شهد(.  در تولید 
گهردد.  یمه  مواجههدر دو مرحله محصول آماده کشتار با تلالات و افت 

مرحله انتقال از مر داری به کشتارگاه که در شرایط معاولی تا  ابتدا در
ی از ج ئه یب دیدن پرنهده  آسشده است گرچه  یرفتهپیدرصد تلالات  5

ی بسیار بازارپسندگردد ولی در کیالیت گوشت و یآمار تلالات حساب نا
ینهد  آدر طهی فر کشهتارگاه  بسته به امکانهات   ثر است. در مورد دومؤم

درصهدی   20تها   5بندی محصول با یهس افهت   کشتار، پرکنی و بسته
درصهدی بهرای    15دو مرحله یس افت  مجاوع در. بود خواهد مواجهه

 گوشت آماده مصرف در نظر گرفته شد. 
ثیر پییری از هاهه أدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تدر ابت

سهازی تقاضها   سازی گردید در ایهن شهبیه  شبیه آناللوان اگیری بیااری 
برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفتهه شهد و هاهه ضهرایب     

حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در  صورتبهبر معادات مدل  اثرگیار
های استان یمر دارظرفیت موجود در درصدی از  90صورت استالاده 
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چنهین  و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود ههم 
تن در روز  615لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در می ان تولید 

ها در سهطح  زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. اما در عال مر داری
مشغول به فعالیت هسهتند.   استان با چی ی حدود نیای از ظرفیت خود

بنابراین با توجه به درصهد میه ان زنهده فروشهی، اعاهال محهدودیت       
چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیهره  ظرفیت تولیدی هم
تن در روز خواهد بود. در این سطح از تعادل کل  382این عدد برابر با 

در طهی   شهود و مین مهی أنیاز استان به گوشت مرغ در داخل استان ته 
ذخیهره   هها سهردخانه زده نیه  در  تن گوشت مرغ یهخ  1500مدت دوره 

ثیر نجیره عرضه تحت سه سناریوی تحت تأخواهد شد. در مرحله بعد ز
های استان مورد مطالعه قهرار  درصد مر داری 20و  10، 5قرار گرفتن 

 گرفت. 
 

 
 تقاضا بر متغیرهای منتخب زنجیره عرضهیری بیماری و تغییر در گهمهسناریوهای مربوط به  ثیرأت –1جدول 

Table 1- Effect of demand change and bird losses on supply chain chosen factors      
 ثیر بیماریأهای تحت تدرصد مرغداری

Percent of farms affected by bird flu 
5% 

 کاهش در سطح تقاضا

Decrease in demand level 

 بدون تغییر

Without 

change 

 درصد 10

10% 
 درصد 20

20% 

 )تن در روز( آماده کشتار مرغ

Chicken ready to slaughtered (Ton/day)  
454.3 437.5 418.1 

 تن در روز(استان )خرید از خارج 

External purchases (Ton/day) 
21.8 - - 

 میلیون ریال(دام )ه ینه سازمان امور پشتیبانی 

State Livestock Affairs Logistics 

expenditure (Million Rial)  
1870 - - 

 های تحت تاثیر بیااریدرصد مر داری

Percent of farms affected by bird flu 
10% 

 کاهش در سطح تقاضا

Decrease in demand level 

 بدون تغییر

Without 

change 

 درصد 10

10% 
 درصد 20

20% 

 آماده کشتار)تن در روز( مرغ

Chicken ready to slaughtered (Ton/day) 
420.1 413.5 405.9 

 تن در روز(استان )خرید از خارج 

External purchases  (Ton/day) 
40.2 - - 

 میلیون ریال(دام )ه ینه سازمان امور پشتیبانی 

State Livestock Affairs Logistics 

expenditure (Million Rial)  
3360 - - 

 ی تحت تاثیر بیااریهادرصد مر داری

Percent of farms affected by bird flu 
20% 

 کاهش در سطح تقاضا

Decrease in demand level 

 بدون تغییر

Without 

change 

 درصد 10

10% 
 درصد 20

20% 

 آماده کشتار)تن در روز( مرغ

Chicken ready to slaughtered (Ton/day) 
306.7 302.4 360.0 

 تن در روز(تان )اسخرید از خارج 

External purchases  (Ton/day) 
73.2 39.7 - 

 میلیون ریال(دام )ه ینه سازمان امور پشتیبانی 

State Livestock Affairs Logistics 

expenditure (Million Rial) 
6120 3294 - 

   (های تحقیق: یافتهمأخی) است آورده شده –صورتبهبه دلیل می ان صالر یا بسیار پایین برای بعضی از متغیرها نتایج 
For some variables result shown as (-) because of null or low quantity )Source: Research findings) 

 
های سازمان امور پشهتیبانی  ها، خرید از خارج استان و ه ینهمر دارییافتهه در   پرورشگیری بیااری بر  می ان مرغ ثیر هاهأت 2جدول 
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دههد. بهر طبهق    ام را در سناریوهای مختلف کاهش تقاضا نشان مهی د
توان گالت در صورت بدون تغییر ماندن تقاضا بهرای گوشهت   نتایج می

یجه مرغ آماده کشتار بسته به نت درمرغ در طی دوره، می ان پرورش و 
گیهرد و کهاهش   یمه ثیر قهرار  أتحت ت شدتبهسطوح مختلف بیااری 

تن مرغ آمهاده   148توان کاهشی برابر با می یابد. در سناریوی سوممی
کشتار نسبت به شرایط نرمال مشاهده ناود. بهه طبهع کهاهش تولیهد     

های مربهوط بهه   یجه پرداخت ه ینهدرنتمی ان خرید از خارج استان و 
هها در ایهن   ی اف ایش ه ینهآن باا خواهد رفت. یکی از دایل عاده
ماده کشتار در داخل استان و مرحله، پرداخت برای تالاوت قیات مرغ آ

باشد. به دلیل منطقی نبهودن  یمبه استان  شده واردمرغ آماده مصرف 
های اسهتان بهه دلیهل    خرید مرغ زنده از خارج و حال آن به کشتارگاه

ها اف ایش پیهدا خواههد کهرد. در صهورت     احتاال انتشار بیااری ه ینه
و  گرفتهه  قهرار  ثیرأکاهش سطح تقاضا گر چه می ان تولید هم تحت ت

گوشت و صرف ه ینه نیسهت و   واردکردنیابد اما نیازی به کاهش می
توان به درصدی در تقاضا می 10درصد و کاهش  20تا سطح آلودگی 

 نیاز گوشت مرغ با تولید داخل استان پاسخ داد.   

ثیر ها مههان کههاهش و یها افهه ایش درصههد افههت  تههأ 3در جهدول  

مهرغ کشهتار و   مصهرف ) مرغ آماده محصول، بعد از مرحله پرورش بر 
چنین درصد تغییر سهود کهل در طهرف عرضهه     شده( و هم یبندبسته

یری بیااری و گهاهشده است. برای بررسی در شرایط  یبررسزنجیره 
درصدی در تقاضای  10ثیر افت محصول در این شرایط یس کاهش أت

دههد حتهی در صهورت وارد    کل به مدل تحایل شد. نتایج نشهان مهی  
توان با کاسهتن از  های استان میدرصدی به مر داری 10 شدن تلالات

و چه در مرحله کشهتار و   ونقلحالمقدار افت محصول چه در مرحله 
نیاز داخلی برای این محصول را مرتالع کرد بلکه مهازاد   تنهابندی بسته

 تولید نی  داشت. 
 بههاوجودتوانههد محصههول مههی  افههت دردرصههدی  5 کههاهش

بودن زنجیره عرضه با بیااری باع  سودآوری گهردد و   یبانگربهدست
حتی در سناریوی سوم نی  یس مهدیریت صهحیح و کهاهش ضهایعات     

ثر باشهد. در  ؤسیستم بسیار مه تواند در تعدیل تولید و زیان وارده به می
در سیسههتم درصههد ) 25طههرف دیگههر بهها افهه ایش افههت محصههول تهها 

و مهدیریت سهنتی امهری    هایی با رویکرد جاری و کشتارگاه ونقلحال
گردد( باید انتظهار افهت شهدید تولیهد گوشهت آمهاده       معاول تلقی می
 درصدی در طرف عرضه را داشت. 30مصرف و زیان 

 
 یری بیماری بر متغیرهای منتخب زنجیره عرضهگهمهافت محصول و سناریوهای مربوط به  ثیرتأ -2جدول 

Table 2- Effect of wastage and bird losses on supply chain chosen factors 

5% 
 ثیر بیماریتحت تأ هایدرصد مرغداری

Percent of farms affected by bird flu 

25% 15% 10% 
 درصد افت محصول

Present of chicken wastage  

 320.5 369.4 398.3 
 آماده مصرف)تن در روز( مرغ

Chicken meat(Ton/day) 

-17.3 -6.7 +7.2 
 یرهسود کل زنج ییردرصد تغ

Percent of supply chain profit 

 های تحت تاثیر بیااریدرصد مر داری  10% 

Percent of farms affected by bird flu 

25% 15% 10% 
 درصد افت محصول

Present of chicken wastage 

307.4 359.9 387.3 
 آماده مصرف)تن در روز( مرغ

Chicken meat(Ton/day) 

-23.9 -14.1 +0.09 
 یرهسود کل زنج ییردرصد تغ

Percent of supply chain profit 

 های تحت تاثیر بیااریدرصد مر داری  20% 

Percent of farms affected by bird flu 

25% 15% 10% 
 درصد افت محصول

Present of chicken wastage 

288.4 329.0 361.6 
 آماده مصرف)تن در روز( مرغ

Chicken meat(Ton/day) 

-30.7 -26.3 -8.3 
 یرهسود کل زنج ییردرصد تغ

Percent of supply chain profit 
 های تحقیق: یافتهمأخی

Source: Research findings 
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ثیر تغییر سن کشتار بهر میه ان مهرغ آمهاده مصهرف و      أت 4جدول 

دهد. ههر سهناریو بها    تغییرات درآمدی مر داران در استان را نشان می
روز برابر با زمهان   42گیری بیااری به سه قسات، جه به سطح هاهتو

 استانبرای  شده گرفتهمیانگین در نظر  روز 55 (،30) پرورشی بهینه
 شهده اسهت.  یم تقسه ( 30کشهتار ) روز بیشترین سن بهرای   70( و 27)

روز  42روز به  55دهد با کاهش مدت زمان پرورش از نتایج نشان می
در صورت امکان صهادرات و در  ) یدتولزمان استاندارد و رساندن آن به 

های توزیع و ه ینه( در شرایط معاهول امکهان   نظر نگرفتن محدودیت
تن گوشت مرغ آماده مصرف در روز فراهم خواههد آمهد    132اف ایش 

درصدی را نصیب مر هداران   34که این حجم از اف ایش تولید سودی 
درصدی در انتظار  28ش، کاهشی خواهد ناود. با باا رفتن زمان پرور

یدکنندگان خواهد بود. با در نظهر گهرفتن سهناریوهای تلالهات     تولسود 
و  22روز گرچه با افت  42درصد، تولید در  20و  10بیااری به می ان 

خواهد شد ولی تهوان پاسهخ   مواجههی تنی نسبت به شرایط بهینه 61
 ت.  گویی به نیاز داخلی استان و صادرات را خواهد داش

برابر با مجاوع  tدر زمان  (DRSR)می ان مطلوب شروع پرورش 
باشد بدین معنی که این می ان از تولید مهرغ  مقدار پرورش مطلوب می

قابلیت پاسخگویی به تاام نیاز بازار در صورت امکان را داشته باشد. با 
(، نهر  مطلهوب   ADCTتقاضها ) کاهش می ان زمان میهانگین بهرای   

درصهدی از   50کنهد و بها کاسهته شهدن     اف ایش میپرورش شروع به 
 DRSRزمان میانگین برای تقاضا بسته به سناریوهای مختلف می ان 

درصد اف ایش خواهد داشهت. افه ایش    5/17و  2/16، 5/14به ترتیب 
ADCT تواند نر  می ان مطلوب شروع پهرورش را بها کهاهش    نی  می
اریو یس کاهش تقریبا کند ولی با این تالاوت که در هر سه سن مواجهه

 DRSRشود که دلیل آن، رسهیدن میه ان   درصدی را مشاهده می 12
 باشد.به حداکثر حساسیت نسبت به متغیر مورد مطالعه می

 
 ی بیماری بر متغیرهای منتخب زنجیره عرضهریگهمهر و اثیر سناریوهای مربوط به سن کشتأت –3 جدول

Table 3- Effect of rearing time and bird losses on supply chain chosen factors 

زمان پرورش مدت

 مرغ

Rearing 

time(Day) 

42 55 70 

های درصد مر داری
 ثیر بیااریأتحت ت

Percent of farms 

affected by bird 

flu 

0 10% 20% 0 10% 20% 0 10% 20% 

)تن  مرغ آماده مصرف
 در روز(

Chicken 

meat(Ton/day) 

514.2 495.9 449.3 382.1 359.2 329.0 281.6 263.1 209.1 

مازاد یا کسری تولید 
 )تن بر روز(

Slack or 

surplus(Ton/day) 

132.7 110.5 71.4 2.5 -19.6 -50.7 -100.3 -117.1 -102 

تغییر درآمد کل 
 مر دران

Change in 

producers 

income 

0.34 0.28 0.18 - -0.05 -0.13 -0.26 -0.30 -0.27 

 های تحقیقافته: یمأخی

Source: Research findings 

 

  گیری و پیشنهادهانتیجه

سازی زنجیهره عرضهه گوشهت مهرغ در     شبیه هدف بااین مطالعه 
گیهری  بها هاهه   مواجههه استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در 

صورت گرفت. به جهت پوشهش حهداکثری تغییهرات     آنالوان ابیااری 

ی تقاضا و هاچنین درصهد تلالهات وارده   زنجیره در سطوح مختلف برا
مج ا در نظر  طوربهها برای هر دو این متغیرها سه سناریو به مر داری

گرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره بسته به هر سهناریو مهورد   
دهد زنجیره عرضه گوشت مهرغ در  مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می

ی مر هی فقهط در   الهوان ا آنگیهری  با بحهران هاهه   مواجههاستان در 
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صورت کاهش تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول 
شهرکت  باشد. با ثابت ماندن تقاضها یها بهاا رفهتن درصهد تلالهات       می

هها خواههد بهود    مجبور به واردات از سایر اسهتان پشتیبانی دام و طیور 
ت دهد حتی در صورت وارد شدن تلالاهای این پژوهش نشان مییافته

تهوان بها مهدیریت صهحیح و تر یهب      های استان میباا به مر داری
ی بحران را پشت راحتبهتولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش 

سر گیاشت و عالوه بر آن باع  اف ایش درآمد تولیدکنندگان نی  شهد.  
های اف ایش زمان تولید، کاهش تاایل بازارهای ههدف  از دیگر آسیب
یراسهتاندارد شهدن آن    یل اف ایش می ان چربی مرغ و صادراتی به دل

تهوان بهه   های کاهش وزن کشتار مرغ مهی باشد که با اجرای طرحمی
ی حلقهه ی تولیهد  هها زنجیرهبازارهای کشورهای دیگر نی  امیدوار بود. 

باشند تجربه کشورهای جهان نشان مالقود صنعت مر داری استان می
تواند بسهیاری از مشهکالت   ارچه میداده ایجاد یس زنجیره تامین یکپ

 های مختلف صنعت طیهور ضان آنکه حلقه بخش تولید را مرتالع سازد
های مرتبط خود اقدام به پرورش و بدون اطالع از وضعیت بخش دیگر
مین گوشهت مهرغ،   أبازخورد حرکت هااهنگ زنجیره ت .کننداینتولید 

ههای  ه به برتهری خواهد بود. با توج باثباتهای اف ایش تولید و قیات
مین گوشهت  های تأایجاد زنجیره شودشیوه یکپارچه تولید پیشنهاد می

توان عنوان کرد که با توجهه  یت میدرنهامرغ مورد تشویق قرار گیرد. 
های پهرورش و کشهتارگاه در   های ازم مانند سالنبه وجود زیرساخت

را در  توان تولید گوشت مرغاستان، با مدیریت تلالات و سن کشتار می
 استان به صنعتی اقتصادی و ارز آور تبدیل کرد.

 
 ثیر نوسانات زمان میانگین برای تغییر تقاضا بر نرخ مطلوب پرورشأت -4جدول 

Table 4- Effect of average demand change time on desired rearing rate 
 ثیر بیماریهای تحت تأدرصد مرغداری

Percent of farms affected by bird flu 
5% 10% 20% 

 زمان میانگین برای تغییر تقاضا

Average demand change time 
-50% +50% -50% +50% -50% +50% 

 تغییرات نر  مطلوب پرورش

Desired rearing rate 
14.5 -11.9 16.2 -12.3 17.5 12.8 

 های تحقیق: یافتهمأخی
Source: Research findings 
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