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ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮغ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ | اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ و درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮغ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻋﻤﻮﻣﯽ از زﻧﺠﯿﺮه
ارزش ﻣﺮغ ،ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
ﻃﯿﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ وﺟﻮد دارد ،در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر
ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی
ﻣﺮغ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ
آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺰارع و ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ،ﺗﻌﺪاد
و وزن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ و ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﺎﻣﻊ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی آن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
اﺻﻄﺒﻞ ﻫﺎ و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن رﯾﺴﮏ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮﻏﺪاران از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﻣﺮغ
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ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮغ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ | در ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻗﺒﻞ از
ورود اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺮغ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ دام،
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ورود ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﻧﮋادﻫﺎ و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺘﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﮑﺰﯾﮏ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻠﻨﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺰارع ﻣﺮغ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﻏﺪاری ﯾﺎ
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﮕﻮی
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ۵۰ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰارع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻗﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﺮغ را ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ دوم اواﯾﻞ دﻫﻪ
 ،۸۰ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮغ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ | ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻏﺪاری ﺷﺎﺧﻪ ای
از ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻬﺮه وری و ﺑﻬﺮه وری رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ .در  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ،ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ۲روش و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل

ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﺪل زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﺮغ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ | ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺪل
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮض ﮐﺮد )Calder؟  (n Ph.D. Thesisﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺣﻞ
ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﺳﺘﻪ ای از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻫﺎ را وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﺟﺪﯾﺪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
) ۱۳۷۰۰ﻣﺮد و  ۴۷۲۵زن( ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل
ﺑﺮای اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوره ﻫﺎی ﭘﺮورش،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،رﺷﺪ و رﺷﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺎرور ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮد را در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،اﺻﻄﺒﻞ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت )ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی(
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ از ﺗﻌﺪادی واﺣﺪ ﺧﺎص در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ(.
ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ دارد .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد .ﺗﻮﺿﯿﺢ روﻧﺪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺎﯾﻪ ای از ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ زﻧﺠﯿﺮه ارزش
ﻣﺮغ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸﯽ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

