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 هاترین یافتهمهم

 حدهاتعطیلی وا ترین عللشدن مهممشخّص -

 دهندگان مرغ گوشتیترین مشکالت پرورشمهمشدن مشخّص -

 درصاد دارا  کاارییی کرتار ا   5/00د و تنهاا حادود باو 000 و حاداکرر 67/0حداقل کاارییی ننای مرااداران  -

 بودند.درصد  00

 ها  مورد بررسیها برا  مرادار مقادیر بهینه نهاده تعیین -

 ننّی گرگان، کارایی ها، شهرستانداده نراگیر تحلیل هاي کليدي:واژه

 

 10-607-55طرح تحقیقاتی شراره شناسه   منبع یافته:

 حامد کشفی، بهزاد یزدانیرضا یزدانی، احرد نویسنده)گان(:

 

 هابا رهیانت تحلیل نراگیر دادهها  گوشتی شهرستان گرگان تحلیل کارایی ننی مرادار  عنوان:

 91-603-45 شماره:

 54/15/1696 تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 وضوعم اهميت

ها  متعدد ا  دلیل وجود نارساییهتوجه کشاور   و دامپرور  بکشور ایران علیرام برخوردار  ا  منابع قابل

ها  سنتی تولیاد ا  نیال ، ضعف مدیریت و عدم کارییی واحدها و اعرال شیوهور  پایین عوامل تولیدجرله بهره

توان با انازای  ور  عوامل تولید پایین است، میکه بهره به اهداف توسعه با مانده است. بنابراین در شرایط کلی

سو ا  هدر رنتن منابع جلوگیر  کرد و ا  سو  دیگر باعا  کااه  ا  یک ها،کارییی واحدها در بکارگیر  نهاده

ستی توجه بیشتر  به عوامل کری یا  این رو با متوسط هزینه تولید شد و در نتیجه سود بیشتر  را کسب نرود.

 ی نرود. و کیف

شناخت وضعیت  ریز ،ریز  شود ولی مرحله یاا ین برنامهبرنامه ور ،برا  بهبود بهره دراین راستا ال م است تا

خصوص در منطقه مورد مطالعه تالش هب گوشتی توجه به اهریت پرورش مرغ با که به این منظور و باشدموجود می

عنوان یکی ا  نراگیرتارین صانایع ود. چرا که صنعت مرادار  بهگیر  ششد تا کارییی واحدها  مورد بررسی اندا ه

 تحاول در گونه تغییر و هرو  ویژه اقتصاد بخ  کشاور   داردا  دراقتصاد کشور بهکنندهتعیین ثیر مهم وأکشور، ت

 .ثیر قرار دهدأتصنعتی، ننی و خدماتی، تو یعی را تحت ،ها رشته تولید دهتواند میصنعت این 

 مقدمه )شرح مساله(
 

 .اسات رنتاه کاارهب نیا  مورد پروتئین تأمین و انسان جهت تغذیه وسیعی طورهب اخیر ها سال در گوشت مرغ

 بادن نیاا  ماورد ماواد باودن دارا و بسته نضا  ا  استفاده تغذیه، سهولت رشد سریع، دلیلهب گوشتی مرغ پرورش

 ساریع رشاد باا هراراه محصاول ایان برا  تقاضا رو انزون رشد به توجه است. با برخوردار ا ویژه مزایا  ا  انسان

 اسات تاا ضارور  امار  هامراادار  اداره مناساب در ننای و علرای ها روش و دان  نوین ا  استفاده جرعیت،

 .بود جامعه در محصول این برا  موجود تقاضا  پاسخ جوابگو  بتوان وسیلهبدین
 

 تولیاد رشاد باه دستیابی ها روش موثرترین ا  یکی عنوانبه توانمی را ور بهره و کارییی بهیود راستا این در

 شاود،می ایاره و تساهیالت  ماان، انسانی، نیرو  منابع، ا  استفاده رسیدن حداکرر به باع  ین بهبود دانست.  یرا

کراک  توانادمی  نادگی معیارهاا  بهباود و اشاتغال انازای  با ار، گسترش تولید، ها هزینه کاه  به هرچنین

 کند.می

 

 
 


