
 یوزارت جهاد کشاورز

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی

 موسسه تحقيقات علوم دامي کشور

 مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان زنجان

 

ی واحدهای پرورش جوجه گوشتی در وربهره برعوامل مدیریتی  ریتأثبررسی  عنوان پروژه: -

 استان زنجان

 47-47-13-91188  :پروژه شماره مصوب -

 سعيد باقری ملي و مشترک دارد(: یهاها و طرح)اختصاص به پروژه مجری مسئول ينام و نام خانوادگ -

 اللهي احمدآبادیمحرم عين  مجری: يخانوادگ نام نام و -

 نعمتي نيمحمدحس :ناظر ينام و نام خانوادگ -

  مشاور)ان(: ينام و نام خانوادگ -

 همكاران: مهدی قهرماني،کاوه احمدیي نام خانوادگنام و  -

 ی گوشتي استان زنجانهایمحل اجرا : مرغدار -

 1392 تاريخ شروع : -

 ماه 6سال و  2 مدت اجرا : -

 موسسه علوم دامي کشورناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 1398تاريخ انتشار:  -

در مرکز اطالعات و مدارک           61779 با شماره         5/4/1401اين اثر در مورخ  -

 علمي کشاورزی به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذکر مأخذ  بالمانع است. هايمنحنحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول،  -

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 ی گوشتي استان زنجان و ارايههاجوجهی عوامل مديريتي در وربهرهحاسبه و بررسي اين پژوهش به منظور م

گيری بود.  به طوری که اهكارهايي برای بهبود آن به اجرا درآمد. روش تحقيق اين پژوهش، روش پيمايشي و نمونهر

واحد توليدی با ظرفيتهای مختلف با استفاده از روش  50واحد پرورش مرغ گوشتي در استان، اطالعات  230از ميان 

ها طريق تكميل پرسشنامه، اطالعات مورد نياز از جمله هزينه بندی شده انتخاب گرديد و ازای طبقهگيری خوشهنمونه

آوری شده، های جمعآوری شد. با استفاده از دادههای مديريتي واحدها جمعو درآمدهای توليد به همراه ويژگي

ها و دهوری کل عوامل توليد محاسبه شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داوری نهايي و بهرهوری متوسط، بهرهبهره

 70هاست به طوری که حدود برآورد تابع توليد واحدهای مرغداری نشان داد که هزينه دان، هزينه اصلي مرغداری

ها را درصد از هزينه 30شود. در حالي که ساير عوامل توليد مجموعاً های مرغداری را شامل ميدرصد از کل هزينه

درصد، هزينه سوخت و  6درصد، هزينه تعميرات و نگهداری  14ريزی دهند. در اين ميان، هزينه جوجهتشكيل مي

های توليد را تشكيل درصد از کل هزينه 1درصد و هزينه نيروی کار  3درصد، هزينه بهداشت و درمان  4برق حدود 

ر داد که در بين واحدهای مرغداری مورد بررسي، هزينه بهداشت ودهای توليد نشان دهند. بررسي جزئيات هزينهمي

ها تلفاتي کمتر درصد مرغداری 92مان در حد مطلوبي قرار دارد. بررسي وضعيت تلفات در طي هفته اول نشان داد که 

اند. عالوه بر آن، عوامل مديريتي واحدهای جوجه گوشتي از جمله مديريت، نيروی درصد در طي هفته اول داشته 5از 

ی واحدهای وربهرهداری بر روی ي واحد توليدی تاثير معنيانساني، بهداشت، سنتي يا صنعتي بودن و جيره غذاي

 توليدی  دارند.  

 

 گوشتي، استان زنجان جوجه ،یوربهره  عوامل مديريتي، :دواژهیکل


