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گوشت مرغ کشور با استفاده از  نیتأم رهیکسب و کار زنج یفضا لیتحل

 PESTEL یالگو
 1بهزاد فکاری سردهایی، مهدی راعی دهقی و ناصر شاهنوشی

 
 چکيده
 نیتأم رهینج. درقالب زردیر گدردسترس قرا نهیهز نیبا کمتر ،یمحصوالت متنوع با توجه به درخواست مشتر دیبا ،یجهان یهادر رقابت

قالم ان نسبت به آ متیق نکهیا لی. گوشت مرغ به دلابدییم شیافزا ییمحصول نها یریپذحذف شده و رقابت دیتول یاضاف یهانهیزه
 نیست. در اا بیهای رقه کاالنسبت ب ییداشته و دارای مصرف باال شترییخانوار، حضور ب ییاست، در سبد کاال ربه نسبت کمت ن،یجانش

گوشت مرغ در  نیتأم رهیجکسب و کار زن یفضا تیوضع ی( به بررسANPشبکه ) ندیفرا لیو تحل PESTEL یالگومطالعه با استفاده از 
تاجران و  ،دکنندگانیلرغ )توپرسشنامه از سه دسته از نخبگان صنعت م لیو تکم یاطالعات از طراح هیته ی. براشودیکشور پرداخته م
 یفضا را در تیهما نیترشیب یطیکه عوامل مح دهدیمطالعه نشان م جیاست. نتا هدیگرد لی( تکمیجهاد کشاورز وریمعاونت دام و ط

ور است. در کش یوشتو گ یتمزارع پرورش مرغ مادر گوش یابیعامل مکان نیبه آب مهمتر یکسب و کار گوشت مرغ داشته و عامل دسترس
در  یو خارج یاخلدبه بازار  یسترسمنطقه و د یمیاقل طیه شراتوجه ب یابیکه در مکان شودیم شنهادیمطالعه پ جیدر ادامه با توجه به نتا

 .ردیقرار گ تیاولو
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 مقدمه
دن جهانی ش توان بههای مسلط جهان امروز میجهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است، که در این راستا از ویژگی

اطات و دانش، آیی ارتبو کار ید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطالعاتاقتصاد، تول

ن روزافزو یچیدگیاطالعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پ

اساسی قابل سوال  و خدماتی است. در چنین فضایی اینها و موسسات تولیدی بازارها و پویایی محیط فرآوری بنگاه

رسی وطه و برات مربها در بازار فرا رقابتی امروز چیست؟ با نگاهی به ادبیطرح است که: راز بقا و موفقیت بنگاه

شود، فت میر دریانظریات متخصصان مدیریت استراتژیک، پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدا

اری با ز سازگها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیه این معنا که صاحب نظران معتقدند سازمانب

ست که رسیدن به بدیهی ا (.Asgharzadeh, 2013)الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم مزیت رقابتی پایدار ندارند 

 مدیریتی ماعی وه از نظر علّی مبهم و از نظر اجتاین هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است ک

ی تواند در طراحتی میهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابپیچیده است. با این حال، شناخت مفهوم و ویژگی

 و اجرای این مسیر بسیار موثر و راه گشا باشد. 

کند. ساختار هر صنعت نقش ا رقابت میهای کلیدی محیط شرکت، صنعت یا صنایعی است که شرکت در آنهجنبه

کلیدی در شناسایی قواعد بازی رقابت دارد. رقابت در هر صنعتی تنها ریشه در عملکرد رقبای موجود ندارد، بلکه در 

ها های رقابتی، شرکتاز طرفی دیگر پویایی محیط(. Porter, 1998)ای اقتصاد آن صنعت نیز ریشه دارد ساختار پایه

ده است که رویکرد خود را از کسب و کار سنتی به کسب و کار نوین متمایل کنند. زیرا با برقراری این را مجبور کر

 Hayes)یابد ها و تغییرات محیطی در صنعت افزایش میها در برابر تنشپذیری سازماننوع کسب و کارها انعطاف

and Finnega 2005 .)ر بررسی شده و وضعیت بازار و فضای بایست محیط کسب و کار موجود در کشوهمچنین می

 حاکم بر محیط کسب و کار با استفاده از الگوهای علمی بررسی شود که هدف اصلی این مطالعه است. 

به نسبت کمتر است، در  ین،به اقالم جانش نسبت آن یمتق ینکها یلاست که به دل یگوشت مرغ از جمله محصوالت

 ییراتتغ ینبنابرا یب است؛نسبت به کاالهای رق ییو دارای مصرف باال داشته یشتریب حضور خانوار، ییسبد کاال

 Gahremanzade and Aref) مصرف افراد خواهد داشت یزانم یادی درز ییراتتغ ینیمحصول پروتئ ینا یمتق

eshgi, 2013.) شک تولید گوشت مرغ در کشور، روند صعودی داشته و مصرف سرانه آن نیز در حال افزایش است. بی

عالوه بر ساختار کسب و کار صنعت گوشت مرغ، ساختار اتمسفر آن نیز بر عملکرد صنعت گوشت مرغ و رفتارهای 

ناپذیر است. در فضای اتمسفری صنعت نهادهای بسیاری یابی آن اجتنابباشد، لذا مطالعه و عارضهآن اثرگذار می

اند. در هر صنعتی عالوه بر تشکیل شده گری و حمایت از صنعتها با هدف تسهیلشناسایی شده که همه آن

ها پردازند ولیکن نقش آنواحدهای کسب و کار، نهادهایی نیز وجود دارند که بطور مستقیم به امر تولید نمی

باشد. با تشبیه صنعت به اکوسیستم، این گری و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت واحدهای کسب و کار میتسهیل

های پاسخگویی به روابط بلندمدت و کسب سود بیشتر و اند. یکی از راهاتمسفری خوانده شدهگران، نهادهای تسهیل
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است. ایجاد زنجیره تأمین خود، مدیریت زنجیره  1ها بایکدیگر و ایجاد زنجیره تأمینسهیم شدن اطالعات سازمان

 زمینه زنجیره تأمین وجود دارد. . مطالعات بسیاری در (  ,2009Heydari Qarabagh( را در پی دارد )SCM) 2تأمین

Gholami (2015) دارد که یان میدر مطالعه به بحث مدیریت زنجیره تأمین گوشت مرغ در ایران پرداخته است. وی ب

ادامه  ست. برایاریزی کشور توسط زنجیره تولید انجام شده و مابقی خارج از زنجیره بوده درصد جوجه 8/10حدود 

فزایش أمین و اتمنظر  های زنجیره تولید و توفیق در برنامه تولید و تنظیم بازار داخلی ازتفعالیت در استقرار شرک

الح ساختار به بررسی اص Amini (2014) گذاری، باید ساختار مناسب را تعیین نمود.پذیری در قیمتقدرت رقابت

کار در  کسب و رح اصالح ساختارکسب و کار در صنعت طیور کشور پرداخته است. در این مطالعه که برگرفته از ط

در  ه است.صنعت طیور کشور )بخش تولید گوشت مرغ( است، به انواع ساختارهای تولید گوشت مرغ پرداخته شد

 Eftekhari et, al این مطالعه به ساختارهای مالکیتی، مشارکتی و قراردادی تولید گوشت مرغ اشاره شده است.

اند. در داختهمدان پرهر محیط بیرونی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان ای به بررسی تأثیدر مطالعه( 2013)

ی و فرهنگ-های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعیاین مطالعه به بررسی محیط

داد  لعه نشانمطا با هدف بهبود وضعیت بازار صنایع لبنی همدان پرداخته شده است. نتایج( PESTELتکنولوژیکی )

مار ن به شهای محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع لبنی همداکه عامل

 آیند. می

Maxwell (2011) های به بررسی زنجیره ارزش خانواده ماکیان در سوئد پرداخته است. هدف مطالعه بررسی شکاف

درصد افراد فقیر جامعه  69دهد که نتایج مطالعه محققین نشان می موجود بین زنجیره ارزش مرغ بوده است.

های فقیر از گوشت مرغ به عنوان منبع اصلی تغذیه باشند که در این خانوادهروستایی و شهری دچار سوء تغذیه می

ره ارزش در باشد که این مسأله اهمیت بررسی زنجینمایند. سوئد وارد کننده گوشت مرغ و تخم مرغ نمیاستفاده می

( در گزارشی در 2013داری و شیالت افریقای جنوبی )نماید. دپارتمان کشاورزی، جنگلاین کشور را دوچندان می

اند. در این گزارش به بررسی ساختار به بررسی زنجیره ارزش مرغ گوشتی در این کشور پرداخته 2013طی سال 

درات و قیمت مرغ در داخل کشور و قیمت جهانی پرداخته شده بازار گوشت مرغ در این کشور و به میزان واردات، صا

ای به بررسی زنجیره ارزش صنعت مرغ در کشور ویتنام در مطالعه Nguyen and Bastiaensen (2010)است. 

باشد. محققین می 3اند. زنجیره ارزش مرغ گوشتی در ویتنام تحت سیستم تولید کوچک و متوسط مقیاسپرداخته

های گذارید که برای اینکه زنجیره ارزش مناسبی در بخش صنعت مرغ ویتنام ایجاد شود باید سرمایهدهننشان می

 4PINDمناسب با نرخ بهره کم و طوالنی مدت و حمایتهای بیمه ای برای کاهش ریسک صورت گیرد. موسسه 

اند. صنعت یجریه پرداختهای به بررسی شرایط ایجاد زنجیره ارزش صنعت مرغداری در کشور ندر مطالعه( 2013)

درصدی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی کشور نیجریه را داراست و سهم مشارکتی بیست  10مرغداری سهم 

میلیون نفری در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افراد را به عهده دارد. پرورش مرغ در کشور نیجریه به دو بخش 

                                           
1 Supply Chain 
2 Supply Chain Management 
3small and medium scale production system 
4 Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND) 
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هزار تن 23، حدود 2012شود که بخش تجاری در سال سیم میسنتی )در حیاط منزل( و تجاری )پربازده( تق

 مرغ تولید نموده است. هزار تن تخم 53گوشت مرغ و 

س وی ر دسترهای جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری ددر رقابت

ست که اها شده ب افزایش فشارهایی بر شرکتقرار داد. خواست مشتری بر کیفیت باال و خدمات رسانی سریع، موج

تی موجود، بادر بازار رق توانند از عهده تمامی کارها برآیند.ها به تنهایی نمیقبالً وجود نداشته است. درنتیجه شرکت

 ور منافع ظارت بنهای اقتصادی تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و منافع داخلی، خود را به مدیریت و بنگاه

ی با هدف یت رقابتبه مز اند. علت این امر، در واقع دستیابیکان مرتبط با محیط خارج از سازمان نیز نیازمند یافتهار

و  د، تولیدیه مواریزی عرضه و تقاضا، تههایی نظیر برنامهکسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت

طح ی در سوجودی، توزیع، تحویل به مشتری که قبالً همگریزی محصول، خدمت نگهداری کاال، کنترل مبرنامه

 (. Stefan, 2000)گرفت، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است شرکت انجام می

مدیریت زنجیره تأمین را Handcole and Nikolz (2000 ،)توان از زنجیره تأمین ارائه داد. تعاریف جامعی می

مدیریت جریان کلی مسیر توزیع از سوی تأمین کننده تا کاربر نهایی است و به عنوان ای یکپارچه در جهت فلسفه

شود. بطور کلی صنعت مرغ گوشتی شامل سه بخش پرورش یک فلسفه مدیرانه شامل میزان و حدود تولید می

(، بخش PG) 3( و اجدادGGP) 2های الین، بخش تولید و بخش توزیع است. بخش پرورش اولیه شامل حلقه1اولیه

بندی( و بخش توزیع )کشتار و قطعه 8، فرآوری7، خوراک طیور6، گوشتی5کشی، جوجه4های مادرتولید شامل حلقه

 شامل شبکه توزیع است. 

 روش تحقیق

رقابت مؤثر  یبرا یطمح یک یاجزا هاییبررس یکهو متالطم است. به طور یچیدهپ یطیمح ی،امروز یاقتصاد یطمح

ها و مجموعه فرصت توانندیتر و بهتر مراحت یط،از مح یابعاد مختلف یها با بررستاست. شرک یضرور یامر

واکنش مناسب نشان دهند. صنعت  یطیمح ییراتشرکت را بشناسند و قادرند نسبت به تغ روییشپ یدهایتهد

 یطمح یاد رقابتابع یبررس ینهم هستند، بنابرا یبرا یکنزد یگزینهاست که محصوالت آنها جااز شرکت یامجموعه

 PEST لیتحل و هیتجز ابزار 1967آگوالر در سال  پروفسور هاروارد دانشگاه استاد بار نیاول یبرااست.  یضرور یامر

 PESTEL ابزار بیترت نیا به و شد اضافه آن به EL پسوند دانشگاه همان در 2005 سال در سپس و کرد یمعرف را

 وکارکسب طیمح تا کندیم کمک شما به که است یسودمند و ساده ارابز PESTEL لیتحل و هیتجز. آمد وجود به

 راتییتغ ،(Socio-Cultural) یفرهنگ و یاجتماع ،(Economics) یاقتصاد ،(Politics) یاسیس نظر از را خود

 از یبهتر درک و دیده قرار یابیارز مورد( Legal) یقانون و( Environment) یطیمح ،(Technology) کیتکنولوژ

 طیمح کندیم کمک که است یسودمند و ساده ابزار PESTEL لیتحل و هیتجز .دیباش داشته خود یرونیب طیحم

                                           
1 Primary breeding 
2 Grate Grand Parents 
3 Grand Parents 
4 Parent 
5 Hatchery 
6 Broiler 
7 Fid Mill 
8 Processing 
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 قرار یابیارز مورد یقانون و یطیمح ک،یتکنولوژ راتییتغ ،یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ،سیایس نظر از وکارکسب

به بررسی شرایط هر کدام از عوامل در ایران  بدین منظور .ایجاد شود خود یرونیب طیمح از یبهتر درک و داده شده

 (.Heise, et al, 2015) شود.پرداخته می

ه کشد و در حوزیم ریروند به تصویبه کار م یطیمح یابیرا که در ارز یطیاز عوامل کالن مح یالگو چهارچوب نای

. دینما یائه مدهد را ار ررامد نظر ق دیشرکت با کیکه  یطیمشخص از عوامل کالن مح یاندازبازار چشم قاتیتحق

 تیریها و مدتیکسب و کار، ظرف تیافول بازار، موقع ایرشد  نهیشناخت در زم یسودمند برا یابزار لیتحل نیا

، عی، صنایتجار یهابخش لیتحل یتواند برایم PESTEL، ابزار لیدر نظر گرفتن موضوع تحل با باشد.یم اتیعمل

ه الن را بک طیمح محرک در یروهایاز ن یامذکور خالصه لی، تحلنیار رود. بنابراکل اقتصاد به ک ایخاص  یبازارها

و مشخص  دینمایم ییاند شناساشتهرا در گذشته دا تیاهم نیشتریکه ب ییهامحرک لیتحل نیکشد. ا یم ریتصو

بود.  ار خواهداثرگذ نعتکل ص ایچگونه بر سازمان  نیو ا ندینما رییممکن است تغ یاتا چه اندازه ندهیدر آ دینمایم

 شد.با دیتواند مفیم ندهیبالقوه آ راتییو تغ یکنون تیموقع نیب زیتما جادی، الیبسته به هدف تحل

گیری که زیرشاخه تصمیم (ANP)از روش تحلیل فرایند شبکه  PESTELبرای بررسی وزن متغیرهای الگوی 

یله به وسهایی که بر یک فرآیند ارزش دادن به گزینهگیری چندمعیاره شود. تصمیمچندمعیاره است، استفاده می

گیری چندشاخصه گیری چندمعیاره، تصمیمهای تصمیماند، داللت دارد. یکی از روشچندمعیار ارزیابی شده

(MADM) گیرنده از بین رود. در این روش، تصمیماز میان چند گزینه به کار می 1است که برای انتخاب یک گزینه

ترین گزینه پردازد. بنابراین به منظور انتخاب مناسببندی میبندی و درجه ی گزینه به انتخاب، اولویتتعداد محدود

 شود. گیری چند شاخصه استفاده میگزینه، روش تصمیم mاز میان 

ی گیری با معیارهای چندگانه است که براها برای تصمیمیکی از کارآمدترین تکنیک (ANP)ای تحلیل فرآیند شبکه

ای، فرآیند مطرح شد. فرآیند تحلیل شبکه AHPیافته روش به عنوان حالت توسعه Saaty (1982)اولین بار توسط 

گیری چندمعیاره به وسیله جایگزینی شبکه به جای سلسله مراتب تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک ابزار تصمیم

ها و از روش در حالت استقالل بین گزینه AHPروش ساعتی پیشنهاد کرد، از (. Higgs, 2006)بخشد بهبود می

ANP ها یا معیارها وجود دارد، استفاده شود. در حقیقت هدف اصلی نیز برای حل مسائلی که وابستگی بین گزینه

های (. در سالDagdeviren, et al, 2008باشد )این فرآیند تعیین تأثیر کلی تمام عوامل در رویارویی با هم می

های مختلف اقتصادی، گیری در زمینهی تصمیمای برای حل بسیاری از مسائل پیچیدهفرآیند تحلیل شبکهاخیر از 

 ,Dasتوان به مطالعات اجتماعی و صنفی استفاده شده است. از جمله مطالعات خارجی در زمینه کاربرد این روش می

S., and Chakraborty (2011) ،Hu (2010 ،)Sipahi and Timor (2010 ،)Lee, et al, (2009 ،)Asan and Soyer 

 ( اشاره کرد.1389و نجفی ) 1385(، اصغرپور 1389توان به کریمیان و حاله )و از مطالعات داخلی می (؛2009)

 :(Saaty  ،2005) دارای چهار گام اصلی زیر است ANPفرآیند : ANPمراحل اجرای 

یس مقایسات زوجی و محاسبه بردارهای اولویت، گام سوم: تشکیل گام اول: ایجاد مدل و تدوین مسئله، گام دوم: ماتر

 (.Kurttila, et al,  2000 and  ،Saaty ،2000)ها سوپر ماتریس و گام چهارم: انتخاب بهترین گزینه

                                           
1Alternative 
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 ا با حجمای محدود امبا توجه به اینکه تعداد خبرگان صنعت گوشت مرغ در کشور مشخص نیست، بنابراین با جامعه

نیست  دسترس نامشخص روبرو هستیم. با توجه به اینکه حجم جامعه مشخص نیست و اطالعی از واریانس جامعه در

 (:Momeni ،2008)از فرمول زیر حجم نمونه مشخص شده است 

(1) 

 
 1ترین مقدار کو کوچ 5درجه استفاده شده است، بزرگ ترین مقدار  5همچنین چون پرسشنامه با طیف لیکرت 

دار بیشینه انحراف معیار استفاده کرد. این مق 0.66توان از مقدار خواهد بود بنابراین انحراف معیار آن برابر است می

ه به رابطه درنظر گرفته شده است. با توج 2/0و دقت برآورد  %95همچنین سطح اطمینان  (Momeni ،2008)است. 

زرگانی زی اتاق باوه هدف )معاونت دام و طیور جهاد کشاورزی، کمسیون کشاورپرسشنامه که از هرگر 42فوق، تعداد 

 عدد پرسشنامه تکمیل شد.  14ایران و دفاتر تولیدکنندگان گوشت مرغ( 

برای تهیه اطالعات میدانی، دو پرسشنامه از مصاحبه شوندگان تهیه گردیده شد، اولی در خصوص مقایسات زوجی 

مطالعه و دومی برای بررسی شدت و وضعیت فعلی متغیر مورد مطالعه در زنجیره تأمین دهی به متغیرهای برای وزن

 Heplerگوشت مرغ کشور تکمیل گردیده است. در خصوص روایی پرسشنامه الگوی تحلیل فرآیند شبکه طبق نظر 

and Mazur (2007 ) کم را دارد. محققین که اعتقاد دارند تکنیک تحلیل فرآیند شبکه قابلیت اجرایی به تعداد نمونه

کنند که یکی از مزایای مهم الگوی تحلیل فرآیند شبکه پایداری الگو با تعداد کم نمونه است زیرا ساختار بیان می

همچنین  (.Daliri and Davudi, 2012)آید الگو به نحوی است که همگرایی در تعداد کم و زیاد نمونه بدست می

ها پایا بوده و قابل باشد، آنگاه پرسش 1/0ه شده متغیرها در الگو اگر کمتر از کنند که نرخ سازگاری محاسببیان می

های ابتدایی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که اطمینان هستند. در خصوص پرسشنامه دوم نیز، با تکمیل پرسشنامه

 یی قابلیت اطمینان را دارند.ها هم از نظر روایی و هم پایارا به خود اختصاص داد. بنابراین، پرسشنامه 83/0مقدار 
 

 نتایج و بحث
توان به در صنعت گوشت مرغ کشور عوامل سیاسی بسیاری هستند که اثرگذار هستند، از مهمترین این عوامل می

سیاست نظام در راستای بهبود فضای کسب و کار اشاره نمود. بستر سیاسی مناسب، به توسعه بهبود فضای کسب و 

های ابالغی مقام معظم رهبری های نظام، سیاستترین سیاستترین و کاملماید. یکی از مهمنکار کمک فراوانی می

های کلی نظام، کلید . با توجه به بندهای سیاست1ابالغ شده است 29/9/1391در بخش کشاورزی است که در تاریخ 

اصالح ، و صادرات یدموثر از تول یتحماهایی همچون تولید ملی، امنیت غذایی، استفاده بهینه از منابع داخلی، واژه

موثر از  یتحمایدی، تول یواحدها اقتصادی–یفن یهااندازه یترعای، بخش کشاورز یبردارساختار و نظام بهره

خورد. با توجه به اینکه ی به چشم میالمللینو ب یداخل یارتقاء قدرت رقابت در بازارهاید و تول یندفرآ یسامانده

های دهد، بنابراین سیاستتمامی موارد ذکر شده را پوشش داده و هزینه تولید را کاهش میایجاد زنجیره تأمین 

بخش کشاورزی در راستای حمایت از ایجاد زنجیره تأمین است. به خصوص اینکه تولید مرغ در کشور به مزیت 

گیرد. یکی رات نیز صورت میشود بلکه صادنسبی تبدیل شده است که با تحقق این امر، نه تنها بازار داخل تأمین می

                                           
1 http://maslahat.ir/DocLib2/Approved Policies/Offered General Policies/NO 24-20-10-1391-GENERAL POLICY OF 

AGRICULTURE.aspx 
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توان از آن نام برد، بحث فساد و ساختار و از عواملی که از بعد عوامل سیاسی مؤثر بر زنجیره تأمین گوشت مرغ می

گویی نیز قدرت انتخاب افراد جامعه در مورد دولت و در مراتب باالتر ثبات دولت است. شاخص انتقادپذیری و پاسخ

 (. طبق مطالعه2010نماید )بانک جهانی، گیری میرکت افراد در جامعه را اندازهمیزان آزادی بیان و مشا

Mohammadi And Fakari (2015) شاخص فساد  .قرار ندارد یخوب یطدر شرا یفیاز نظر ک کشور ینهادها یتوضع

به  1382در سال  78المللی انتشار یافت، سقوط ایران از رتبه اداری و اقتصادی هم که توسط سازمان شفافیت بین

طبق  بهتر شده است. 1392کشور جهان بود که البته قدری نسبت به سال  175در میان  1393در سال  136رتبه 

می باشد که  100از  27رقم  2014ایران در سال  غذایمت الامتیاز س 1393گزارش صنعت طویر کشور در سال 

 . این امتیاز زیبنده کشور نیست

یر حاصل ین متغی با استفاده از وزن متغیرها و وضعیت موجود عوامل، اهمیت و جذابیت ابا گرفتن میانگین وزن

ی ل سیاسگردد. طبق محاسبات تحقیق، مشخص گردید که فساد اداری مهمترین عاملی است که باید در عواممی

شوه ردریافت  ی مثلاملبدان توجه گردد. این متغیر با توجه به وضعیت کلی فساد در کشور، دور از انتظار نبود. عو

ی مهم متغیرها ده دومهای دولت در رگیرند. سیاستبرای وام، برقراری روابط بجای ضوابط و ... در این دسته قرار می

ار، در های تنظیم بازو جذاب در دسته عوامل سیاسی صنعت گوشت مرغ کشور قرار دارد. تصمیمات دولت و سیاست

 داز این موار ه است.بخش بوده و همواره اعتراض تولیدکنندگان را به همراه داشت برخی موارد به ضرر تولیدکنندگان

مت ول با قیید محصتوان به دخالت شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت میهن در بازار اشاره نمود که اقدام به خرمی

کننده کاالی مصرف حمایت از نماید. از سوی دیگر زمانی که قیمت بازار باالتر از قیمت سقف قرار گرفت برایکف می

ین ها جلوگیری شود. اشود تا از افزایش بیشتر قیمتدرصد زیر قیمت سقف به بازار عرضه می 10ذخیره شده با 

زء جراتی نیز نماید. تعامل صادهای تولیدکنندگان را مختل میموارد منجر به تغییرات قیمت در بازار شده وبرنامه

یشرو پشورهای کاهمیت قرار دارد. میزان صادرات گوشت مرغ در کشور در مقایسه با عواملی است که در رده سوم 

ش خصوصی ت و بخقابل قیاس نبوده و این سیاست وقتی کاربرد دارد که تولید داخل تأمین شده یاشد. ساختار دول

 نیز اهمیت کمی در زنجیره تأمین گوشت مرغ دارد.

 
 امل سیاستی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(اهمیت عو-1شکل 

شوند. اگر زنجیره از نظر تأمین عوامل اقتصادی از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره محسوب می

 تر خواهد بود.های اقتصادی، کشور شرایط مطلوبی داشته باشد، مطمئنًا مدیریت زنجیره نیز راحتمالی و زیرساخت

های متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه شده است. اقتصاد ایران از که گذشت تجزیه و تحلیل 1394و  1393برای سال 
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های جهانی قابل تحلیل است. گرچه در سال الملل، نفت و رقابتمنظر جهانی تحت تأثیر عواملی همچون امنیت بین

گذاری بوده ولی های خارجی برای سرمایهن و دولتگذارااخبار صنعت طیور کشور حاکی از عالقه سرمایه 1393

های خارجی در تحوالت اقتصادی ایران ها مانع جدی حضور مستقیم سرمایههای گذشته تحریممتأسفانه در سال

 بوده است. 

های اخیر الساین عوامل در دو دسته عوامل خرد و کالن بر زنجیره گوشت تأثیرگذار است. کاهش قیمت نفت در 

 وا نموده هش پیدبه کاهش درآمد دولت و ایجاد رکود در کشور شده است. با ایجاد رکود قدرت خرید مردم کا منجر

د ر ایجانماید. همچنین کاهش قیمت نفت باثرات کاهش قدرت خرید در بازار فروش گوشت مرغ نمود پیدا می

ت قتصادی استرین عوامل اارز یکی از مخربشود. تغییرات نرخ کسری بودجه تأثیر گذاشته و منجر به ایجاد تورم می

اتی مرغ وارد های تولید گوشتدهد. زیرا عمدتًا نهادهریزی به مدیریت زنجیره تأمین گوشت مرغ نمیکه مجال برنامه

نانی د نااطمیب ایجابینی نشده نرخ ارز موجباشد. تغییرات پیشها میبوده و نرخ ارز عامل تعیین کننده قیمت نهاده

اه آذر ورم تا متا نرخ شود. قیمت گوشت مرغ ارتباط نزدیکی بها و در نتیجه آن در بازار فروش میازر خرید نهادهدر ب

یابد. قیمت می داشته است. اما با کاهش نرخ تورم، قیمت مرغ کاهش نیافته بلکه تغییرات آن افزایش 1393سال 

ت مرغ شته است. در حقیقت چسبندگی قیمت گوشگوشت مرغ وابستگی زیادی به قیمت جوجه گوشتی یکروزه دا

به  ه سویاباعث عدم تمایل آن به کاهش قیمت دارد. بر خالف قیمت جوجه گوشتی یکروزه، قیمت ذرت و کنجال

ی بر ها نیز اثراتدهاند. نوسانات قیمت نهاهای اصلی تغذیه مرغ کاهش اندکی همراه با نرخ تورم داشتهعنوان نهاده

وجه به تست. با داشته است. در بازار داخلی نیز قیمت ذرت و کنجاله سویا روند کاهشی داشته اقیمت گوشت مرغ 

 مچه گوشتیها هزینه پرورش نیباشد، کاهش قیمت نهادهدرصد هزینه پرورش مربوط به خوراک می 70اینکه حدود

 را تا حدودی کاهش داده است. قیمت مرغ زنده در پاییز روندی نزولی داشته است. 

د، اشاره ش  نیزمتغیر بازاریابی دارای بیشترین اهمیت در زنجیره تأمین گوشت مرغ کشور است. همانطور که قبالً 

باشد. ه میتولید بخشی از زنجیره تأمین بوده و بخش دیگر آن رساندن محصول تولید شده به دست مصرف کنند

 در کشور شت مرغایی زنجیره بوده که در صنعت گوهای انتهیعنی داشتن بازار و ایجاد بازار جدید از جمله حلقه

 نعواملی همچو های طیور نیز یکی از عوامل مهم در زنجیره تأمین گوشت مرغ است،ای دارد. زیرساختاهمیت ویژه

. ور هستنددر کش جاده، آب، برق و گاز، تسهیالت و تشویقات دولتی از جمله عوامل اثرگذار بر زنجیره گوشت مرغ

تقریبًا  ز اهمیتیوری تولید نیل مذکور دارد. بهرهای در زنجیره گوشت مرغ بعد از دو عامیز از اهمیت ویژهنرخ تورم ن

ب شور محسوغ در کوری( تعیین کننده هزینه تولید گوشت مزبرابر با نرخ تورم دارد. این دو متغیر )تورم و بهره

ی تغیرهامشوند. سرمایه و موجودی مرغداری در کشور جزء عواملی هستند که اهمیت کمتری نسبت به دیگر می

 ی در صنعت گوشت مرغ کشور دارد.کالن اقتصاد
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 اهمیت عوامل کالن اقتصادی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-2شکل 

 

ر دیت را گردد. نوسانات قیمت بیشترین اهمدر بخش عوامل خرد اقتصادی که بیشتر مربوط به سطح بنگاه می

خت نده را سرای آیبهای تولید را پیچیده نموده و تصمیم ریزیت قیمت برنامهزنجیره تأمین گوشت مرغ دارد. نوسانا

خ رنبا توجه به  هد شد.ریزی با حداکثر توان خواها منجر به برنامهنماید. بنابریان وجود فضای ارام و تثبیت قیمتمی

ز بخش ا بانکی در اینپذیری باالی این صنعت، نرخ سود وام بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی و درجه ریسک

ایش ده و افزولید شهای مرغداری نیز منجر به تغییر در هزینه تاهمیت باالیی برخوردار است. قیمت و هزینه نهاده

 وامل خردعیز از نگردد. وضعیت اعطای وام و درآمد مرغداران بیش از حد آن منجر به عدم اقتصادی بودن تولید می

 م و پنجم قرار دارند.اقتصادی هستند که در درجه چهار

 
 اهمیت عوامل خرد اقتصادی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-3شکل 

از دیگر عواملی که بر مدیریت زنجیره طیور در سطح کالن اثرگذار است، عوامل اجتماعی و فرهنگی است، این عوامل 

نمایند. عوامل اجتماعی و ریت زنجیره تأمین گوشت مرغ کمک میدر کنار عوامل سیاستی و اقتصادی به مدی

ها به بهبود شرایط گذارند بلکه با ایجاد شرایط و زیرساختفرهنگی به طور مستقیم بر زنجیره گوشت مرغ اثر نمی

نمایند. سطح تحصیالت مصرف کنندگان و همچنین سطح سواد نیروی کار به رونق زنجیره گوشت زنجیره کمک می

نماید. هرچقدر سطح تحصیالت مصرف کنندگان باالتر باشد، تغییر الگوی مصرف نیز دچار تحول شده مرغ کمک می

میزان  2011و گوشت مرغ به عنوان منبع تأمین پروتئین بیشتر مصرف خواهد شد. طبق اطالعات فائو در سال 

 1/42و این مقدار برای قاره اقیانوسیه کیلوگرم بوده است  6/38مصرف سرانه گوشت مرغ در قاره ایاالت متحده 

کیلوگرم در سال است. همین مقادیر نشان از اهمیت مصرف گوشت مرغ در سطح جهان دارد. با توجه به روند بهبود 

وضعیت تحصیلی در کشور، انتظار بر این است که تقاضا برای گوشت مرغ افزایش بیابد. از جمله دیگر عوامل 

شت مرغ اثرگذار است ساختار سنی است. با توجه به اینکه بیشترین تعدد جمعیت در بازه اجتماعی که بر تقاضای گو
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باشد. گوشت مرغ با توجه به سال است، بنابریان نیازهای غذایی افراد در راستای تأمین پروتئین می 64تا  15سنی 

. بنابراین با رشد جمعیت و قرار تر نسبت به سایر منابع تأمین پروتئین، استقبال بیشتری خواهد داشتقیمت پایین

اضا ای داشته و مطمئنًا در آینده تقگرفتن آنها در ساختار جمعیت فعال، در الگوی تغذیه آنها گوشت مرغ جایگاه ویژه

باشد. البته برای آن افزایش خواهد یافت. وجود تقاضا برای گوشت مرغ از عوامل اصلی ایجاد زنجیره گوشت مرغ می

 یت کشور، بازار داخلی رقابتی مناسبی برای عرضه گوشت مرغ وجود دارد. با توجه به جمع

ز ر ماهر اروی کاهرچقدر مراکز توسعه و آموش بیشتری در کشور باشد، مطمئناً مهارت نیروی کار بیشتر شده و نی

ؤثر بر مل مواعباشد. بحث مدیریت زنجیره از جمله جمله عوامل کاهش هزینه تولید و زنجیر تأمین گوشت مرغ می

ود. واهد بکارایی زنجیره گوشت مرغ است. آموزش بیشتر منجر به بهبود کارایی مدیریت زنجیره گوشت مرغ خ

ونی یجاد تعامرغ ا های زنجیره گوشتعضویت در تعاونی نیز از دو جنبه قابل بررسی است. اگر تأمین کنندگان نهاده

تر خواهد شد. ختولید، ستو ایجاد زنجیره با توجه به افزایش هزینه نمایند، بنابراین قدرت چانه زنی آنها بیشتر شده 

ئنًا اید، مطمحول نممهای تولید و فروش اما اگر خود زنجیره تأمین گوشت مرغ در قالب تعاونی اقدام به خرید نهاده

ر مصرف سوء ب های تولید کاهش پیدا خواهد نمود. فقر از جمله عواملی اجتماعی و فرهنگی است که اثراتهزینه

یت ده و وضعزول بوگوشت مرغ و تقاضا برای آن دارد. با توجه به اطالعات ارائه شده، شاخص فقر در کشور درحال ن

 باشد. معیشتی مردم رو بهبود است که این خود عامل تحریک تقاضا می

مرغ در  گوشت ه تأمینطبق نتایج حاصل از مطالعه، فقر یکی از مهمترین عوامل در بخش متغیرهای فرهنگی زنجیر

م نرخ تور ل وجودهای اخیر بدلیباشد. در حقیقت فقر نشان دهنده قدرت خرید افراد است. متأسفاه در سالکشور می

تقبال از اس های زندگی، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. گوشت مرغ دلیل قیمت پایینباال و افزایش هزینه

وانایی امعه تجاست اما با افزایش قیمت گوشت مرغ تیز بخش از افراد  مناسبتری نسبت به گوشت قرمز برخوردار

ول ده محصشهای تولید و کاهش قیمت تمام دهند. بنابراین با کاهش هزینهخرید گوشت مرغ را نیز از دست می

 نوین درهای های جدید و روشتوان تا حدودی به کاهش فقر در جامعه نیز کمک نمود. با توجه به اینکه فناوریمی

ست. ای برخوردار اشوند، سطح تحصیالت، مهارت و تجربه مرغداران از اهمیت ویژهصنعت گوشت مرغ ارائه می

قر را ابر با فبًا بربنابراین در زنجیره تأمین گوشت مرغ، سطح تحصیالت، مهارت و تجربه مرغذاران از اهمیتی تقری

مره زهمیت در ارای ادسمات مذهبی و اندازه خانوار نیز بتریتب دارد. عضویت در تعاونی، مراکز توسعه و آموزس، مرا

 عوامل فرهنگی هستند. 
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 اهمیت عوامل فرهنگی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-4شکل 

ه همه ک …ها و های نوین مرغداری، فناوریدر صنعت کوشت مرغ جهانی، همواره تغییر و تحول وجود دارد و شیوه

عتی که براین صنت. بناوری تولید و کاهش هزینه تولید در کنار افزایش کیفیت و استاندارد اسدر راستای افزایش بهره

نطباق نیز ا نتواند خود را تغییرات منطبق نماید از گردونه رقابت حذف خواهد شد. در صنعت گوشت مرغ کشور

شت و ت بهدایرهای فرهنگی برخوردار است. نیروی کار ماهر، وضعینوآوری از اهمیت زیادی نسبت به دیگر متغ

ر کشور دت مرغ مهارت مدیریتی از جمله عوامل هستند که اهمیت تقریباً یکسانی داشته و در زنجیره تأمین گوش

 باید به آنها توجه نمود.

 
 محاسبات تحقیق( اهمیت عوامل اجتماعی در زنجیره گوشت مرغ )منبع:-5شکل 

ریت زنجیره هستند که به طور مستقیم با مدی PESTELعوامل تکنیکی از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار الگوی 

 هد نمود.نی خواتأمین گوشت مرغ در ارتباط هستند. شناخت بهتر این عوامل به بهبود مدیریت زنجیره کمک فراوا

 را محور تولید باشند که مباحث فنی و تکنولوژیجیره طیور میعوامل تکنیکی از جمله عوامل زیرساختی ایجاد زن

چقدر  ست. هراها و ایجاد محیطی سالم برای پرورش ماکیان الزامی ها و انگلدهند. مبارزه با بیماریقرار می

رفیت ظ نمود. خواهد بردار بتواند از آلودگی گله جلوگیری نماید، طبیعتاً هزینه تولید و ریسک آن کاهش پیدابهره

د ینه تولیاهش هزکسالن و مساحت آن، ارتباط مستقیم با مقیاس تولید داشته و باال بودن مقیاس تولید، منجر به 

های باال تا ظرفیشده و صرفه اقتصادی به همراه خواهد داشت. برای ایجاد زنجیره تولید گوشت مرغ، وجود سالن ب

فت. ر نظر گرنیز د ته باید ریسک آلودگی و حجم باالی تولید رامزیت محسوب شده هزینه تولید کمتر خواهد شد. الب

ین جیره تأمدر زن تعداد جوجه یکروزه ریخته شده، وزن مرغ زنده و کیفیت جوجه یکروزه از دیگر عواملی هستند که

مله از ج د بود.گوشت مرغ اهمیت دارند. هرچقدر کیفیت جوجه یکروزه باالتر باشد، زنجیره طیور کارآمدتر خواه

ون، نرخ نیزاسیدیگر عواملی که بر زنجیره تأمین گوشت مرغ، اثرگذار است، شرایط بهداشتی گوشت مرغ، شدت مکا

تغذیه  اده ازها، کیفیت جوجه یکروزه، تسهیالت ذخیره سازی، تکنیک تولید در زنجیره و استفمرگ و میر جوجه

 گردد.یموری زنجیره تأمین گوشت مرغ د بهرههای مذور منجر به بهبومدرن است. بهبود هر کدام از ویژگی

ف قابل ا اختالبدر بحث عوامل پزشکی زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور، کیفیت جوجه یکروزه بیشترین اهمیت را 

 یافته و ا کاهشهتوجهی با دیگر متغیرها دارد. هر چقدر کیفیت جوجه یکروزه بیشتر باشد، نرخ مرگ و میر جوجه 

عایت اری، ریابد. به دلیل حساسیت صنعت مرغدگرددو قدرت رقابت بنگاه افزایش مییز کمتر میهزینه تولید ن

یزان دارد. م م قرارای برخوردار است. بنابراین این متغیر در رده دوم متغیرهای مهشرایط بهداشتی از اهمیت ویژه

 دارند. م قرارهای بعدی متغیرهای مهههای طیور در ردها و بیماریوجود دارو و دامپزشک، نرخ مرگ و میر جوجه
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 اهمیت عوامل پزشکی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-6شکل 

 وری است.بتی ضرهای نوین و مکانیزاسیون در صنعت مرغ برای بقا در فضای رقاهمانطور که پیشتر اشاره شد، روش

است  خوردارشدت مکانیزاسیون صنعت مرغداری در کشور از اهمیت باالیی بر استفاده از سیستم تغذیه مدرن و

ندازه ورش، ابطوریکه این دو متغیر از مهترین عوامل تکنیکی صنعت گوشت مرغ در مشور هستند. نوع سیستم پر

 تند. سردار همرغداری و اندازه گله نیز از عوامل مهمی هستند که در صنعت کوشت مرغ از اهمیت باالیی برخو

 
 اهمیت عوامل پزشکی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-7شکل 

 

عوامل محیطی و اکولوژیکی نیز از جمله عواملی است که منجر به تولید و راندمان باال در زنجیره گوشت مرغ 

مستقیم دارد. کور برزیل با توجه به محیط و  گردد. عوامل اکولوژیکی بر کارایی تولید زنجیره گوشت مرغ اثراتمی

نماید. عوامل محیطی همچون دسترسی به های کمتری برای تولید گوشت مرغ پرداخت میدمای مناسب هزینه

زمین، دسترسی به انرژی، دسترسی و کیفیت دان، دسترسی به آب و شرایط آب و هوایی از جمله عوامل محیطی و 

ایران، با توجه به نفت خیز بودن، دسترسی به انرژی نسبت به کشورهای همسایه با اکولوژیکی هستند. در کشور 

های انرژی جهشی در ها و با افزایش یمت حاملگیرد، البته بعد از هدفمندسازی یارانهقیمت کمتری صورت می

ترسی به های تولید گوشت مرغ صورت گرفت ولی با گذشت زمان این جهش تعدیل شده است. همچنین دسهزینه

برد. با توجه به اینکه بخش عمده زمین برای مرغداری در کشور با توجه به وسعت آن، در وضعیت مطلوبی به سر می

های صورت گرفته و مصرف های اخیر با توجه به خشکسالیباشد، کیفیت آن متناسب است. در سالدان وارداتی می

ور به طور جدی مطرح شده است. بنابراین مسئله تأمین آب در های زیر زمینی، بحران آب در کشبی رویه منابع آب

تواند تا حدودی محدویت ایجاد نماید و کشور جدی است، ولی با توجه به نیاز کم زنجیره تولید به آب، این مسئله می



 

1814 

 باشد. شرایط آب و هوایی کشور مخصوصاً دو استان شمالیبیشتر مسئله آب در کشت غالت مورد نیاز طیور می

 باشد.گیالن و مازندران بخاطر رطوبت هوا مناسب مرغداری می

فزایش اری تولید را دسترسی به دان با کیفیت در زمان و مکان مناسب منجر به تغذیه مناسب مرغ شده و بهرهو

ثیرگذار شور تأخواهد داد. همچنین شرایط آب و هوایی از جمله مهترین متغیرهایی است که در صنعت گوشت مرغ ک

 های سوم و چهارم متغیرهای مهم قرار دارند. ست. دسترسی به انرژی و زمین نیز در رتبها

 
 اهمیت عوامل محیطی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-8شکل 

 راسته به در ایننماید. عوامل قانونی، در حقیقت بستر و زیرساخت مدیریت زنجیره تأمین گوشت مرغ را فراهم می

نجیره زرتبط با موانین قشود. در زمینه قوانینی که به حمایت از ایجاد زنجیره و تولید داخل اشاره دارد، پرداخته می

تصاد تا اق های کلی نظامهای بسیار مناسبی برای ایجاد زنجیره در کشور وجود دارد. از سیاستطیور، حمایت

های اخیر ر سالرد و دید گوشت دارند. بنابراین در این زمینه کمبودی وجود ندامقاومتی تأکید بر ایجاد زنجیره تول

 در صنعت تند کهایجاد تولید یکپارچه از جمله سیاست دولت و جهاد کشاورزی بوده است. عوامل قانونی زیادی هس

باشد که می کشور در مرغ کشور تأثیر دارند. مهمترین این قوانین، قوانین مربوط به تسهیالت و صادرات گوشت مرغ

 رند.قرار دا اهمیت ها در درجه دوم و سوماز اهمیت باالیی برخوردار است. قوانین مالیات و قوانین واردات نهاده

 
 اهمیت عوامل قانونی در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبات تحقیق(-9شکل 

 

با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه: از نظر کارشناسان، عوامل  PESTELبندی معیارها و زیرمعیارهای الگوی اولویت

محیطی و تکنولوژیکی با اختالف اندکی در رتبه اول و دوم مدیریت زنجیره تأمین گوشت مرغ دارند. با توجه به اینکه 

اقتصادی، دچار رسند. عوامل تصمیمات مدیریتی در این دو عامل بیشتر دخالت دارد، بنابراین منطقی به نظر می

شود اما عوامل محیطی مثل دسترسی به آب، شرایط آب و هوایی و تغییرات بوده و با تغییر دولت دچار تغییرات می
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شود. همچنین مدیریت زنجیره تأمین نقش فعالی در  عوامل تکنولوژیکی در یک منطقه دچار تغییرات اندکی می …

گیری مدیریت است. عوامل اقتصادی نیز تا در حیطه تصمیم …و  دارد. انتخاب سیستم پرورش، شدت مکانیزاسیون

حدوی در حیطه اعمال نظر مدیریت قرار دارد که این عوامل در دسته سوم اولویت قرار گرفته است. اخذ تسهیالت، 

 …عواملی هستند قابل مدیریت هستند، اما عواملی مثل نرخ تورم، نرخ سود تسهیالت بانکی و  …گذاری و سرمایه

فرهنگی، سیاسی و قانونی نیز بترتیب در رتبه چهارم، -از حیطه مدیریت زنجیره تأمین خارج است. عوامل اجتماعی

 اند. بندی از نظر کارشناسان قرار گرفتهپنجم و ششم اولویت

 
 ت تحقیق(در زنجیره گوشت مرغ )منبع: محاسبا PESTELبندی عوامل وزن و اولویت -10شکل 

 

دهد که دسترسی به آب مهمترین عاملی است که باید به آن توجه شود. عامل دسترسب به نتایج مطالعه نشان می

بوده است.  065/0را کسب نموده است. وزن این عامل  PESTELبندی زیرمعیارهای الگوی آب رتبه اول اولویت

بندی به دوم را کسب نموده است. رتبه سوم این دستهبعد از عامل دسترسی به آب، نحوه دسترسی و کیفیت دان رت

رتبه و وزن زیرمعیاری  ،.Error! Reference source not foundبه شرایط آب و هوایی رسیده است. 

 دهد. را نشان می PESTELالگوی 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
 شود:یشنهاد میبر طبق نتایج مطالعات پ

حقیق تدر ایجاد زنجیره تأمین در کشور باید به منابع آبی و دسترسی به آب توجه ویژه نمود.طبق  -1
Mekonnen, et al (2010 ) شود و همچنین مترمکعب آب مصرف می 4300برای تولید یک تن گوشت مرغ

در شرایط  تولید گوشت مرغ لیتر آب نیاز است. بنابراین آب نقش اصلی در 14برای کشتار هر مرغ حدود 
 اشد.بحرانی آب کشور دارد. مکانیابی ایجاد مزارع باید بر اساس دسترسی پایدار به منابع آب ب

 تبه علت دخال دسترسی به دان با کیفیت یکی از شرایط اصلی تولید مرغ با کیفیت و با صرفه اقتصادی است. -2
ولتی شده شور دریزی صنعت مرغ کها، برنامهمین نهادهدولت و شرکت پشتیبانی امور دام در فضای تولید و تأ

و طیور  ک دامای در تأمین خوراکنندهتواند نقش تعیینها به بورس کاال میاست. واگذاری عرضه تمام نهاده
یت کمک ا کیفبداشته باشد. استفاده از ابزار مشتقه بورس کاال به کاهش ریسک دسترسی به دان به موقع و 

 نمود.  فراوان خواهد

ی است که منطق شرایط آب و هوایی عامل تعیین کننده در ایجاد مزیت نسبی در تولید گوشت مرغ دارد. بسیار -3
ر از این های شمالی کشومکانیابی مزارع مرغ مادر و مرغ گوشتی در شرایط آب و هوایی معتدل باشد. استان

رغ را به مرورش تان بیشترین سهم از مزارغ پمنظر وضعیت بسیار مناسبی دارند. در حال حاضر نیز این دو اس
 اند.خود اختصاص داده
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ید اجرا ه تولدر فضای رقابتی دنیا، تولید تقاضا محور بوده و ابتدا مقصد تولید مشخص شده و سپس برنام -4
. باشدشور میدر ک گردد. ایجاد بازار و یافتن سالیق بازار از شروط اصلی پایداری زنجیرع تأمین گوشت مرغمی

 ده بنابراین، تصاحب بازار نقش اصلی در تولید باید داشته باشد. بازاریابی درست و مدیریت ش

اید برورش یابی مزارع پهای اخیر صنعت گوشت مرغ کشور رشد داشته است، مکانبا توجه به اینکه در سال -5
حصوالت ال مامکان ارس المللی مثل شمال کشور وبنحوی باشد که دسترسی به بنادر و سیستم حمل و نقل بین

 به روسیه، تسهیل گردد.

 

 منابع
Amini, A. (2014). Reforming the business structure in the country's poultry industry (chicken meat 

production sector). Report of Jihad Keshavarzi, Broiler Affairs Department of Poultry and Bee Affairs 

Office. (In Persian) 

Asan, U., and Soyer, A. (2009). Identifying Strategic Conceps: an Analytic Network Process 

Approach. Computers and Inustrial Engineering, 56: 600-615. 

Asgharzadeh, F. (2013). Calculating the added value of the production of electrical panels in the 

Caspian Power Company based on the Michael Porter value chain model. Industrial Management 

Organization (Mazandaran Agency), Consulting, Training and Research Department. (In Farsi) 

Dagdeviren, M., and Yuksel, I. (2008). A Fuzzy Analytic Network Process Model to Identify 

Behavior Risk (FBR) in Work System. Safety science, 46: 771-783. 

Daliri, A. and Davudi, A. (2012). Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in 

ranking tourist attraction evaluation indicators. Journal of Operations Research and its Applications, 

Year 9, Issue 2: 57-79. 

Das, S., and Chakraborty, S. (2011). Selection Of Non-tradiotional Machining processes Using 

Analytic Network Process. Journal of Manufacturing systems. 

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. (2013). A profile of the south African broiler 

market value chain. www.daff.gov.za. 

Eftekhari, A., Barim Nejad, and. And Kazem Nejad, M. (2013). The effect of external environments 

on the marketing of dairy processing industries in Hamadan province. Agricultural Economics and 

Development, Year 22: 91-108. (In Persian) 

Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND). (2013). Catering Services and the 

Poultry Industry Value Chain in the Niger Delta. PIND ED-01-CSATPIVC-January2013. 

Gahremanzade M., and Aref eshgi T. (2013). Modeling asymmetric volatility in the market prices of 

poultry meat Tehran Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 27 (2): 134-143. 

Gholami, M. (2015). Management of chicken meat supply chain in Iran. Report of the Ministry of 

Jihad Agriculture, Deputy of the Office of Poultry and Bees. (In Persian) 

Hayes, J. and Finnegan, P. (2005), "Assessing the potential of e-business models: towards a 

framework for assisting decision-makers", European Journal of Operational Research, Vol. 160 No. 2, 

pp.: 365-379. 

Heise, H., Crisan, A. and Theuvsenc, L. (2015). The Poultry Market in Nigeria: Market Structures and 

Potential for Investment in the Market. International Food and Agribusiness Management Review 

Volume 18 Special Issue: 197-222. 

Hepler, C. and Mazur, G. (2007). The Analytic Hierarchy Process. ISQFD 07-Williamsbug/The 19th 

Symposium on QFD. 

Heydari Qarabagh, H. (2009). Identify and diagnose supply chain management. Management 

Quarterly, Year 6, No. 14: 1-11. (In Persian) 



 

1818 

Higgs, G. (2006). Integrating Multi-criteria Techniques with Geographical Information System in 

Waste Facility Location to Enhance public Participation. Journal of Waste Management & 

Research,24: 105-117. 

Hu, Y.C. (2010). Analytic Network Process for Pattern Clasification Problems Using Genetic 

Algorithims. Information Science, 180: 2528-2539. 

Karimian, H. And Haleh, H. (2010). Select the most appropriate structure to improve system 

reliability using the network analysis process. International Journal of Industrial Engineering and 

Production Management, 3 (21): 23-33. (In Farsi) 

Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J. and Kajanis, M. (2000). Utilizing the Analytic Hierarchy 

Process in SWOT Analysis: A Hybrid Model and its Application to a Forest Certification Case. Forest 

Policy and Economics, 1: 41-52. 

Lee, H., Lee. S., and Park, Y. (2009). Selection of Technology Acquisition mode Using the Analytic 

Network process. Mathematical and Computer Modelling, 49: 1274-1282. 

Maxwell, S.T. (2011). Analyzing the value chain of the family poultry sub sector in the lower 

USUTU project area in Swaziland. International Network for Family Poultry Development. 

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2010). The green, blue and grey water footprint of farm 

animals and animal products, Value of Water Research Report Series No.48, UNESCO-IHE. 
Mohammadi, M. And Fakari, B. (2015). Effects of Institutional Infrastructure and Macroeconomic 

Variables on Iran's Export Diversity (Using Ridge Regression). Quarterly Journal of Strategic and 

Macro Policies, Year 3, Issue 11, Pages 94-75. (In Farsi) 

Najafi, A. (2010). Applying network analysis process in analyzing the structural challenges and 

executive environment of the organization in project management. International Journal of Industrial 

Engineering and Production Management, 21 (1): 63-76. (In Farsi) 
Nguyen, N.A. and Bastiaensen, J. (2010). Better poultry value chain development through 

microfinance in Vietnam. European Microfinance Program 2009-2010. 

Porter, M. E. (1998), Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, 

FREE Press, NY. 

Porter, M.E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. 

NewYourk: Free Press. 

Poultry industry in 2014. (2015). Publications of the Association of One-Day-Old Chicken Producers. 

(in Farsi) 
Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. 

Saaty, T.L. (1996). Decision Making with Dependence and Feedback: the Analytic Network Process. 

RWS Publications, Pittsburg. 

Saaty, T.L. (2004). Fundamentals of the ANP: Dependence and Feedback in Decision Making with 

the Single Networks. Journal of System Science and System Engineering, 13 (2): 1-35. 

Saaty, T.L. (2005). Theory and Aplication of the Analytic Network Process: Decision Making with 

Benefits, opportunities, Costs and Risks. RWS Publications, USA. 

Sipahi, S., and Timor, M. (2010). The Analytic Hierarchy Process and network Process: an Owerview 

Aplications. Management Decision, 48:775-808. 

Stefan, H. (2000). A System perspective on Supply Chain Measurement. International journal of 

Physical Distribution & Logistics management VOL3. NO1, April. 

 

 

 


