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ی : مطالعه صنعت مرغداریاقتصادکشاورز کرونا بر یروسو یپاندم اثرات

 استان کردستان گوشتی

 1یمیرح یمحمود حاج
 

 چكیده
 ینا یراز ابعاد مختلف تحت تاث یزن یکرده است. بخش کشاورز یررا درگ یاقتصاد یتمام جهان و تمام بخش ها 11کووید  یروسو یپاندم

نهاده ها،  ینصنعت استان کردستان است که از جهات مختلف مانند تام ینبزرگتر یگوشت یغدارموضوع قرار گرفته است. صنعت مر
هزار  11 یی حدودزااستان کردستان منجر به اشتغال یقرارگرفته است. صنعت مرغدار یریهمه گ ینا یرعرضه و تقاضا تحت تاث ییراتتغ

 15که حدود   یمدر استان دار یفعال گوشت یواحد مرغدار 057 یش ازان بشده است. در استان کردست یرمستقیمو غ یمصورت مستقنفر به
. کندیم یدکشور را تول یازدرصد گوشت مرغ مورد ن 1کنند. حدود  یم یزیقطعه در سال جوجه ر یلیونم 07قطعه در هر دوره و  یلیونم

در شهرستان سنندج استان  یمزارع پروش مرغ گوشت یاداقتص ییو کارا یدبر تول یپاندم یرتاث یزانو برآورد م یهدف مطالعه حاضر بررس
شده مربوط به  یجمع آور یساده به دست آمد. داده ها ادفیتص یریپرسشنامه و با روش نمونه گ یقالزم از طر یکردستان است. داده ها

 یپوشش یلتحل یده ها با استفاده از الگوباشند.  دای م یریبعد از همه گ 1911 ییزو در پا یریقبل از همه گ 1911 ییزدو دوره پرورش در پا
رخ داده است، د مزارع مورد مطالعه یتول اندکی در کاهش 11 یدکوو یپاندمدر دوره بعد از  نشان داد یجقرار گرفت. نتا یلو تحل یهمورد تجز

 یینداشته است، اما کارا یچندان یرتاثمزارع  یفن ییبر کاراهمه گیری،  .اما سن کشتار و ضریب تبدیل دان به گوشت افزایش یافته است
 یشنهاد سیاستی، توصیهپلذا به عنوان یک شده است.  یی هاکارا این قرار داده و موجب کاهش یرتحت تاثبه شدت را  یو اقتصاد یصیتخص

 یزمانبند یقز طرا یو اقتصاد یریتیبه مسائل مد یا یژهتوجه و یبحران یطشرا یندر چن یمزارع مرغ گوشت یفن یرانشود مالكان و مد یم
 بكاهند.  یبآس ینکه تا حد امكان از وسعت ا یداشته باشند به نحو ها یتفعال
 ی، صنعت مرغدار یاقتصاد یی، کارا11 یدکوو ی،پوشش یلاستان کردستان، تحلهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

                                           
 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان 1

Email mhajirahimi@uok.ac.ir 



 

4732 

 

 

 مقدمه

 یناز ا یناشگذشته است. خسارات  یدهه ها یط یجهان یپاندم ینمهلک تر 11 یدکوو یروسو یپاندم

و  یمارستانیب یو مراقبت ها یدرمان و لوازم بهداشت یها ینهو هز یفراتر از تلفات انسان یاربس یپاندم

 . (Baldwin, and Weder di Mauro, 2020) آن است یرنظا

در  یاختالل بزرگ  یپاندم ایناست.  یآثار و عواقب اقتصاد یماریب یناز ا یضربه ناش ینتر ینسنگ 

 یجادا یو تجارت جهان یدتول ینتأم یرهدر زنج یمیکرده است و اختالل عظ یجادا یعرضه جهانو  یدتول

 یررا به شدت تحت تاث یسممانند خدمات و تور یاقتصاد جهان یاتیمهم و ح یکرده است. بخش ها

 (.UNCTAD, 2021گذاشته است )

داشته باشد. البته در کنار همه  یلوبآثار نامط یگذار مایهتواند بر تقاضا و سر یم یزن یدر بخش کشاورز 

عواقب مثبت هم متصور شد. به عنوان مثال  کاهش  یکرونا، ممکن است بعض یپاندم یمنف یامدهایپ

تواند  یم یناز کاهش مصرف بنز یناش یکاهش آلودگ یه،نقل یطکاهش تردد وسا یجهدر نت ینمصرف بنز

 World) شوند یم یاقتصاد یشوک ها یجاده اها منجر ب یپاندم همه. یندموارد به حساب آ یناز ا

Economic Forum, 2020 .) 

است و  یماریب یکه از تبعات جسم یسالمت یشوند. شوک ناش یم یناش یشوک ها از منابع متفاوت ینا 

که  ینه. شوک  قرنطیستندن یدقادر به تول یماریتخت ب یرو یمارکه افراد ب شودیم یجادا یلدل ینبه ا

مسافرتها  یتمانند بستن مدارس و کارخانه ها، محدود یو موارد یخصوص و یامات عموماز اقد یناش

در مغز  و روان  یاست که به طور ذهن یزیاز آن چ یاست که  ناش ی. شوک سوم شوک ذهنشودیم یناش

است که  یها در مجموع به حدشوک یناز ا یناش یسکشود. ر یم یجادها ا یدمیهمه مردم  در زمان اپ

 یبازارها یرکود بزرگ دراقتصاد جهان دانست. کاهش در شاخص ها یکبر وقوع  آغازیآن را  توانیم

 یبه حساب آورد. برآوردها یدوره رکود یکبه  یورود اقتصاد جهان یبرا یعالمت یتوانرا م یجهان یمال

ورد باشد ها دالربرآ یلیونتواند بالغ بر  تر یکرونا م یروسو یوعش ینههز دهدیآنکتاد  نشان م

International Monetary Fund, 2020) ) 
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درصد آن به صورت  19است و بیش از  یاقتصاد یبخشها ینتر یاز خصوص یکی یراندر ا کشاورزی

از اشتغال کشور را به خود  یدرصد 11و  یاز تولید مل یدرصد 19شود و سهم حدود  یاداره م یرقابت

 (.  Research Center of Islamic Consultative Assembly, 2020اختصاص داده است)

در مسیر رشد و  یفراوان لشهایآن چا یداریبوده و ناپا ییدر تأمین امنیت غذا یبخش رکن اساس ینا

است،  یرآسیب پذ یهر اندازه نسبت به حوادث طبیع یخواهد کرد. کشاورز یجادتوسعه اقتصاد کشور ا

بخش  ی. با توجه به نقش محوریرودبه شمار م یصادبخش اقت ینمقاوم تر یعیطب یردر مقابل حوادث غ

 یعصنا یی،غذا یعکشور مانند صنعت صنا یاقتصاد یها یربخشاز ز یبه عنوان پیشران بسیار یکشاورز

الزم است  ی،هتل و رستوران، حمل ونقل و  انباردار ی،و پوشاک، خدمات وبازرگان ینساج یعچوب، صنا

و احتمال تداوم آن سرپا  یریهمه گ یفعل یطباشد که در شرا یبخش  به صورت ینا یبرا یهدف گذار

نرم  یبهینه از کلیه ظرفیتها یبا بهره گیر یمل درشد مثبت اقتصا یعامل اصل یبماند. بخش کشاورز

 Research Center of Islamic) است یدارو لحاظ کردن الزامات تولید پا یو سخت افزار یافزار

Consultative Assembly, 2020 .) 

را براساس آمار مرکز  1811تا  1811 یدر فاصله سالها یرانا ینرخ رشد بخش کشاورز 1نمودار شماره 

 دهد.  ینشان م یرانآمار آ

 

 دهه گذشته یط یرشد بخش کشاورز -1نمودار
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 یبر اقتصاد کشور تحمیل شده است، بخش کشاورز یدیشد یها یمدهه، تحر یندر ا ینکهبه رغم ا

گرانیگاه اقتصاد  یتوان گفت بخش کشاورز یم ینرو،درصد بزرگتر شده است. ازا 38دهه  ینکماکان در ا

اقتصاد کشور کمک  یها بوده و به تاب آور یمکرونا و تحر یریهمه گ یبحران یطکالن کشور در شرا

 (Statistical Center of Iran, 2019است ) کرده یانیشا

عرضه محصول، مصارف کاالها و  ینگی،أمین، تقاضا و نقدکرونا با تأثیر بر زنجیره ت یروسو یریگ همه

تواند در کوتاه مدت و  یم یخدمات، کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورز

 (.UNCTAD, 2021را تحت تأثیرقرار دهد) یبلند مدت اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورز

رمق  یب ازمحصوالت یبازار برخ ای مجلس شورای اسالمی،در ایران نیز براساس گزارش مرکز پژوهش ه

نیز هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم دچار اختالل  یاز صادرات محصوالت کشاورز یشده و بخش

معادل کاهش  1811در سال  یخسارت وارده به بخش غذا و کشاورز یزانشود م یشده است. برآورد م

تومان بالغ شود.  یلیاردم 10999تواند به  یم یالید که از نظر ربخش باش یندرصد ارزش افزوده ا 19حدود 

شامل   یوربرآوردها در بخش دام و ط ینانجام شده است. ا ییبرآوردها یزن یکشاورز یکسب وکارها یبرا

بهم  ی،محصوالت دام یدتول یدرصد 0تا  2کاهش  ی،مصرف محصوالت دام یزانم یدرصد 19تا  7کاهش 

 ینبروز مشکل در تام ی،محصوالت دام قیمتاخالل در  یجادو واردات محصول و ا خوردن تعادل صادرات

از  یشب یریوزن هر قطعه به مقاد یشافزا یلمرغ به دل ینیتضم یدخوراک دام، خسارت عدم خر

شده بوده است. در مجموع ، با در نظر گرفتن مسائل موجود و با توجه به سطوح مختلف  ییناستاندارد تع

و تخمگذار  یپرورش مرغ گوشت یواحدها یبر به ترتیودر صنعت دام و ط یدیتول یبخشها ریز یوابستگ

کرونا دارند؛ و در مقابل  یروسو  یوعممکن را از ش یبآس یشترینامکان ب یریپرورش دام ش یو واحدها

 Research Center of Islamicاست ) یاحتمال  یبآس یتدر معرض کمتر یندام کمتر یپرورش سنت

Consultative Assembly, 2020.) 

از جمعیت کشور به  یادیز یکشاور و تأمین معیشت بخش ییبه دلیل تأمین امنیت غذا یکشاورز بخش

 یپاندم یپیامدها یدر اقتصاد کشور برخوردار است. بررس یا یژهطور مستقیم و غیرمستقیم از اهمیت و

 ینا یها یبها  و آس یکاستن از نگران یم برامه یاز راهها یکیکرونا و آماده شدن فعال در قبال آنها، 

 ییزاصنعت استان است که منجر به اشتغال یناستان کردستان بزرگتر یمعضل است. صنعت مرغدار

شده است. در  یرمستقیمصورت غنفر به 099هزار و  19و  یمصورت مستقنفر به 099حدود سه هزار و 

 یلیونم 10ت حدود  یکه ظرف یمدر استان دار یشتفعال گو یواحد مرغدار 799 یشاستان کردستان ب
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حدود  یدتول ییدر سال  را دارند. استان کردستان توانا یزیقطعه جوجه ر یلیونم 09قطعه در هر دوره و 

 یریو همه گ یمبا توجه به مشکالت تحر 1811کشور را دارد. در سال  یازدرصد گوشت مرغ مورد ن 3

 11و مشکل شد. براساس برآوردها در سال  لند همه کشور دچار اختالهمان یورط یهانهاده ینکرونا تام

حاضر، تنها از  یطدر شرا یگر،شده است. به عبارت د یزیجوجه ر یقطعه مرغ گوشت یلیونم 80حدود 

 ,Kurdistan Agricultural Jihad Organizationاستان استفاده شده است )  یزیجوجه ر یتدرصد ظرف 09

2021  .) 

ی پاندمی در دو دوره قبل و بعد از مزارع پروش مرغ گوشت یاقتصاد ییکارا محاسبهعه حاضر مطال هدف

در شهرستان سنندج در استان  مرغ گوشتی یدتول اقتصاد و بر یر این پدیدهتاث یزانم به منظور برآورد

مقطع قبل در مزارع نمونه در دو  یدو دوره پروش مرغ گوشت یمنظور، داده ها ینا یکردستان است. برا

 یاقتصاد ییو کارا عملکردی یدی،تول یارهایگرفت. مع رارق یو مورد بررس یجمع آور یریو بعد از همه گ

از  یناش پیامدهایاز  یقرار گرفت تا براساس آن بتوان برآورد یسهدو مقطع محاسبه و مورد مقا یندر ا

 به دست آورد. یریهمه گ ینا

 روش تحقیق

پژوهش  یاست. جامعه آمار یماشیداده ها پ یو از نظر جمع آور یربردحاضر از لحاظ هدف کا یقتحق

واحد است.  109شهرستان سنندج است که در مجموع حدود  یفعال پرورش مرغ گوشت یواحدها

 یقالزم از طر یانتخاب و داده ها مزرعه 08 و فرمول کوکران ساده یتصادف یریبراساس روش نمونه گ

نهاده ها و  یرمصرف دان و سا یزانشده شامل م یجمع آور یده ها. داگردید یپرسشنامه جمع آور

در  یگریو  د 1811 ییزدر پا یکیدو دوره  یوزن زنده برا یانگینآنها، سن کشتار، درصد تلفات، م ینههز

 کرونا بود. یروسو یریاز همه گ و بعد قبل 1811 ییزپا

 ید،تول یزانم یزی،شامل تعداد جوجه ر یدیلتو یارهایمع یسهشده مقا یجمع آور یاستفاده از داده ها با

وزن، و درصتد تلفتات؛ و    یتانگین عملکرد شامل سن کشتتار، م  یارهایدان به گوشت؛ مع یلتبد یبو ضر

 یاز پانتدم  دمتورد مطالعته قبتل و بعت     یها یمرغدار  یبرا یو اقتصاد یصیتخص ی،فن ییکارا یارهایمع

کرونتا بتر    یخستارت پانتدم   یتزان از م ینیساس آن تخمو برا یدمحاسبه و برآورد گرد 11 یدکوو یروسو

متزارع پترورش روش مترغ     ییاستان کردستان به دست آمد. محاستبه کتارا   یصنعت پروش مرغ گوشت

است  یکمدل ناپارامتر یکداده ها  یپوشش یل.       تحلیدمحاسبه گرد یپوشش یلتحل یبا الگو یگوشت
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 یننهتاده استتفاده و چنتد    ینمستقل که از چنتد  یدیتول واحد یک ییکارا یریتواند در اندازه گ یکه م

در مطالعه حاضر از مدل اصالح شده  بنکر، چارنز و کوپر با در نظر گترفتن   کند بکار رود. یم یدستاده تول

 کارایی متغیر نسبت به مقیاس به صورت زیر استفاده شده است:
 

 

Subject To: 

 

 

 

 

را تأمین می کند.   θ ≤ 1کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط  θمقادیر اسکالر به دست آمده برای    

ام  iهمچنین در رابطه فوق اولین قید بیان می کند که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط بنگاه 

وم داللت بر این دارد که با استفاده از عوامل تولید می تواند بیشتر از این مقدار باشد؟ محدودیت د

ام حداقل باید به اندازه عوامل مورد استفاده بنگاه مرجع باشند. مدل  iعوامل تولید مورد استفاده بنگاه 

( برای هر بنگاه θبار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل شود تا میزان کارایی ) Nبرنامه ریزی خطی باید 

هنده نقطه ای روی منحنی هم مقداری تولید و یا تابع تولید مرزی باشد، نشان د  θ =1به دست آید. اگر 

 (.Banker, et. al, 1984) است و بنابراین بنگاه دارای کارایی نسبی صد درصد است

گوشت  یدتول یزانشامل م یو اقتصاد یصیتخص ی،فن یها ییمورد استفاده در محاسبه کارا یرهایمتغ

، تعداد کارگر ،  یدان مصرف یزانجوجه، م یهتعداد اول یو نهاده ها ی،خروج یامرغ زنده به عنوان ستانده 

سوخت، و  ینههز ی،پوشال مصرف یزانم یرفنی،مد ینهدامپزشک، هز ینهواکسن ، هز ینهدارو، هز ینههز

 در نظر گرفته شد. ورودیبرق به عنوان  ینههز

 نتایج و بحث
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و در  یان سنندج فعال هستند جمع آورکه در شهرست یگوشت یواحد مرغدار 08در مجموع اطالعات 

 یمورد استفاده قرار گرفتند.  برا یریمختلف در دو مقطع قبل و بعد از همه گ یارهایمع یلو تحل یهتجز

کمتر از ده  هدر سه گرو یزیجوجه ر یتمزارع نمونه براساس دامنه ظرف یشتر،ب یو بررس یسهامکان مقا

شدند. تمام  یبند یمهزار قطعه تقس یستاز ب یشترعه، و بهزار قط یستده هزار و ب ینهزار قطعه، ب

مربوط به  نتایجو محاسبه شدند.  یکاساس تفک ینبر هم ییو کارا ی،عملکرد یدی،تول یارهایمع

 نشان داده شده اند. 1در جدول شماره  یدیتول یارهایمع

 11معیارهای تولیدی مزارع نمونه قبل و بعد از پاندمی ویروس کووید  -(1جدول)

 تولیدی مزارع مورد بررسی به تفکیک دامنه ظرفیت قبل از پاندمی معیارهای

 ضریب تبدیل .Kgمیزان تولید میزان جوجه ریزی ظرفیت واحدها

 28/2 10099 0099 ده هزار و کمتر

 10/2 30870 17209 بین ده هزار و بیست هزار

 10/1 19709 80999 هزار 29بیشتر از 

 پاندمی از ظرفیت بعد دامنه تفکیک به ع مورد بررسیمزار تولید معیارهای

 ضریب تبدیل میزان تولید میزان جوجه ریزی ظرفیت واحدها

 27/2 10120 0099 ده هزار و کمتر

 21/2 33009 10099 بین ده هزار و بیست هزار

 12/2 17109 83099 هزار 29 از بیشتر

 مأخذ: یافته های تحقیق

 یچندان ییرمورد مطالعه درمجموع تغ هدر دو دور یزیاز لحاظ تعداد جوجه رشود  یهمچنانکه مالحظه م

به صورت محسوس کاهش  یزیمتوسط، جوجه ر یتبا ظرف یصورت نگرفته است، و تنها در در واحدها

 یلاست؛ که عمدتا به دل یافتهکمتر از ده هزار واحد کاهش  یتبا ظرف یواحدها تولید یزاناست. م یافته
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داشته اند اما با  یزیکاهش جوجه ر یمتوسط هرچند اندک یتلفات بوده است. واحدها نیزام یشافزا

است. در مقابل  یزناچ یارآنها بس یدمتوسط وزن جوجه هنگام کشتار، کاهش تول یشتوجه به افزا

همچنانکه مالحظه  ین،داشته اند. باوجود ا یدتول یشوزن جوجه ها، افزا یشافزا یلبزرگ، به دل یواحدها

گوشت  یلوگرمک یک یدتول یبرا یگر،است؛ به عبارت د یافته یشهمه مزارع افزا یلتبد یبشود ضر یم

ر شدن یشتدر روند روش و ب ینظم یمسئله ب ینا یلدل ینمصرف شده است. عمده تر یشتریمرغ، دان ب

 رسد. یبه نظر م ینگهدار یتعداد روزها

وزن زمان فروش، و درصد تلفات نشن  یانگینم عملکرد مزارع در مورد سن کشتار، 2جدول شماره  در

 داده شده است.

 11معیارهای عمکلرد مزارع نمونه قبل و بعد از پاندمی ویروس کووید  -(2جدول)

 به تفکیک دامنه ظرفیت قبل از پاندمی عمکلرد مزارع مورد بررسیمعیارهای 

 درصد تلفات .Kgمیانگین وزن سن کشتار)روز( ظرفیت واحدها

 90/0 12/2 8/02 ر و کمترده هزا

 70/0 70/2 1/09 بین ده هزار و بیست هزار

 09/0 03/2 1/31 هزار 29بیشتر از 

 پاندمی از ظرفیت بعد دامنه تفکیک به مزارع مورد بررسی عمکلرد معیارهای

 درصد تلفات .Kgوزن میانگین (روز)کشتار سن ظرفیت واحدها

 12/7 11/2 8/00 ده هزار و کمتر

 10/0 10/2 0/08 ده هزار و بیست هزاربین 

 11/0 18/2 20/02 هزار 29بیشتر از 

 مأخذ: یافته های تحقیق
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داشته است و  یشافزا یریشود سن کشتار در همه مزارع در مقطع بعد از همه گ یهمچنانکه مالحظه م

تارگاه ها و حمل و کار کش دراشکال  یلتواند به دل یاتفاق م ینمحسوس و قابل توجه است. ا یشافزا ینا

وزن هنگام کشتار  یانگینم یعیسن کشتار، به صورت طب یشافزا یلباشد. به دل یریهمه گ  یلنقل به دل

از سن  یتواند ناش یدهد که باز م ینشان م یشدر همه مزارع افزا یزاست. در تلفات ن یافته یشافزا یزن

 کشتار باشد.

ایی با استفاده الگوی تحلیل پوششی نشان داده شده نتایج مربوط به محاسبه کار 8در جدول شماره 

 است.

 11معیارهای کارایی مزارع نمونه قبل و بعد از پاندمی ویروس کووید  -(8جدول)

 کارایی مزارع مورد بررسی به تفکیک دامنه ظرفیت قبل از پاندمی معیارهای

 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی فنی ظرفیت واحدها

 771/9 101/9 110/9 کمتر ده هزار و

 .771/9 101/9 197/9 بین ده هزار و بیست هزار

 189/9 111/9 123/9 هزار 29بیشتر از 

 پاندمی از ظرفیت بعد دامنه تفکیک به مزارع مورد بررسی کارایی معیارهای

 کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی کارایی فنی ظرفیت واحدها

 790/9 719/9 118/9 ده هزار و کمتر

 791/9 770/9 190/9 بین ده هزار و بیست هزار

 739/9 193/9 129/9 هزار 29بیشتر از 

 مأخذ: یافته های تحقیق

اثر  11 یدکوو یروسو یپاندم با مقایسه دو دوره می توان نتیجه گرفت همچنانکه قابل مشاهده است،

 یرتاث ین،نداشته است. باوجود ادر شهرستان سنندج  یش مرغ گوشترمزارع پرو یفن ییبر کارا یچندان
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 یتیدار است. هر سه گروه ظرف یمزارع کامال محسوس و معن یو اقتصاد یصیتخص ییبر کارا یریهمه گ

دهند.  یکاهش نشان م یاقتصاد ییکارا یارو هم در مع یصیتخص ییر کارایاهم در مع ی،مورد بررس

 یاقتصاد ییکارا یجهو در نت یصیتخص ییدر کارا یشتریکاهش ب یمتوسط و بزرگ به طور نسب یواحدها

 را تجربه کرده اند.  

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 ی،فن ییعملکرد و کارا ید،تول یبررس شد، هدف مطالعه حاضر یحمسئله تشر یانهمچنانکه در بخش ب

و در دوره قبل و بعد از پاندمی در شهرستان سنندج  یمزارع پروش مرغ گوشت یو اقتصاد یصیتخص

و پرسشنامه و با روش  یمایشپ یقالزم از طر ی. داده هااین معیارها بود بر یپاندم یرتاث یزانرد مبرآو

 ییزشده مربوط به دو دوره پرورش در پا یجمع آور یآمد. داده ها ستساده  به د یتصادف یرینمونه گ

از  یو عملکرد یدیلتو یارهایباشند.  مع یم یریبعد از همه گ 1811 ییزو در پا یریقبل از همه گ 1811

از  ییکارا یارهایمحاسبه مع ی. برایدزار اکسل استخراج گردفداده ها در نرم ا یسهو مقا یخالصه ساز

 استفاده شد. DEAPاز نرم افراز  ی،پوشش یلتحل یالگو

 یدتول یزاننداشته است. م یچندانتفاوت در دو دوره مورد مطالعه  یزینشان داد تعداد جوجه ر یجنتا 

وزن  یشافزا یلاست، اما مزارع بزرگ، به دل یافتهکوچک و متوسط در مجموع کاهش کاهش  مزارع

 یک یدتول یاست و برا یافته یشهمه مزارع افزا یلتبد یبداشته اند. ضر یدتول یشجوجه ها، افزا

 یشتردر روند روش و ب ینظم یمسئله ب ینا یلمصرف شده است. دل یشتریگوشت مرغ، دان ب یلوگرمک

 یریرسد. سن کشتار در همه مزارع در مقطع بعد از همه گ یبه نظر م ینگهدار یتعداد روزهاشدن 

وزن  یانگینسن کشتار، م یشافزا یلمحسوس و قابل توجه است. به دل یشافزا ینداشته است و ا یشافزا

رع پروش مزا یفن ییاراکدهد.  ینشان م یشاست. تلفات همه مزارع افزا یافته یشافزا یزهنگام کشتار ن

و  یصیتخص ییکارا تفاوت ین،نداشته است. باوجود ا تفاوت زیادی ی نیز در دوره مورد مطالعهمرغ گوشت

 یتیدار است. هر سه گروه ظرف یکامال محسوس و معن در دو دوره قبل و بعد از پاندمی مزارع یاقتصاد

 یکاهش نشان دادند. واحدها یاقتصاد ییکارا یارو هم در مع یصیتخص ییکارا یارهم در مع ی،مورد بررس

را نشان  یاقتصاد ییکارا یجهو در نت یصیتخص ییدر کارا یشتریکاهش ب یمتوسط و بزرگ به طور نسب

 دادند.

 با توجه به نتایج فوق، پیشنهادات سیاستی زیر ارائه می شود:
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و بعد از مزارع در دو دوره قبل  یو اقتصاد یصیتخص ییکارانتایج این مطالعه نشان داد تفاوت  -1

هر چند، به خاطر نبود آمار و اطالعات الزم عوامل دار است.  یکامال محسوس و معن یپاندم

مشخص این کاهش قابل ارزیابی دقیق نبود، ولی به نظر می رسد  اخالل در ناوگان حمل و نقل و 

ه ترابری و دریافت خدمات دامپزشکی و کشتارگاهی با توجه به محدودیت های ترددی و قرنطین

ای در این زمینه نقش موثری داشته اند؛ بنابراین توجه بیشتر  مدیران و سیاستگزارن بخش 

خصوصی و دولتی جهت برنامه ریزی در شرایط اضطراری می تواند آثار منفی و خسارات این 

 گونه شرایط را محدود کند.

انگیزه تولید به منظور محدود کردن کاهش کارایی تخصیصی و اقتصادی که نقش مهمی در حفظ  -2

دارد، پیشنهاد می شود مالکان و مدیران فنی مزارع مرغ گوشتی در چنین شرایط بحرانی توجه 

ویژه ای به مسائل مدیریتی و اقتصادی از طریق زمانبندی فعالیت ها داشته باشند به نحوی که تا 

ان جدی در حد امکان از وسعت این آسیب بکاهند. زیرا تداوم چنین شرایطی ممکن است به بحر

 تولید منجر شود. 
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