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 تحلیلی بر شاخص های فنی و هزینه تولید گوشت مرغ در کشور ترکیه

 و امیر حسین الوند کوهی امید امینی ،علی محمد هوشمندیتهیه و تنظیم: 

 چکیده

، شاخص های فنی دوره پرورش و هزینه تولید گوشت مرغ در کشور ترکیه و باالخص در در این مطالعه

( مورد بررسی قرار Sakaryaو  Balıkesir  ،Bolu)غ در این کشور مهمترین استانهای تولید کننده گوشت مر

مورد بررسی قرار گرفت. فارمها بر اساس  2152تا  2152فارم در طی سالهای  521گرفت. داده های تولید ساالنه 

  21115هزار قطعه( و بزرگ )  21هزار  تا  51هزار قطعه( ، متوسط )  51تا  5گروه کوچک )  2ظرفیت آنها به 

از آزمون  استانها عملکرد در سطح فارم ها و قطعه  و باالتر( تقسیم شدند. جهت بررسی تفاوت میان هزینه و 

، (SA)، سن کشتار (LA)، درصد ماندگاری(LW)آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. میانگین وزن زنده 

روز،  423222درصد،  223112، کیلوگرم 23422بترتیب  (PEF)و شاخص کارآیی تولید  (FCR)ضریب تبدیل 

درصد از کل هزینه تولید را به ازای هر کیلوگرم وزن  8132محاسبه شد. خوراک و جوجه  2283812و  53811

به خود اختصاص داده است. بین فارم های با اندازه های متفاوت ) کوچک، متوسط و یا بزرگ(   (TLWC)زنده 

. اندازه (p>0.05)عملکردی تفاوت معنی داری مشاهده نشد  و استانهای مختلف از لحاظ شاخص های فنی و

 تحت تاثیر قرار داد ، (TLWC)  تولید را به ازای هر کیلوگرم وزن زنده کل هزینه  فارم ها بطور موثری

(p<0.05) این نتایج نشان داد که شاخص های فنی و عملکردی گوشت مرغ در کشور ترکیه مشابه با .

نده گوشت مرغ در جهان می باشد، اگرچه هزینه های تولید هر کیلو گرم وزن زنده کشورهای عمده تولید کن

 درصد در ترکیه گران تر می باشد. 21تا  52در ترکیه حدود 

 ترکیه، عملکرد فنی، آنالیز تولید، تولید گوشت مرغ کلمات کلیدی:

تومان  4221ده است لذا هر یورو معادل بو 2152: با توجه به اینکه مبنای داده های متن مقاله متعلق به سال توجه

 محاسبه شد.

طیور  اگرچه گوشت خوک هنوز هم بیشترین سهم را در تولید جهانی انواع گوشت دارد اما گوشت  مقدمه:

 5544سال اخیر تقاضا برای تولید گوشت طیور،  11. در طی بعلت رشد سریعتر پتانسیل تولیدی باالتری دارد

و پیش بینی می شود که تولید گوشت طیور از گوشت خوک پیشی گیرد و تقاضا در درصد افزایش یافته است 

 .(Desouzard, 2013) کشورهای در حال توسعه در سالهای آتی به این سمت پیش  رود

درصد از کل تولید گوشت مرغ را در اختیار دارند و کشور ترکیه  11آمریکا، چین و برزیل حدود  کشورهای 

درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. گردش مالی صنعت  2میلیون تن در سال در حدود  538بی نیز با تولید تقری

میلیون دالر می باشد و  212دالر و صادرات  گوشت مرغ این کشور در حدود   میلیارد 431طیور آمریکا حدود 

 ,USDA)داده است  برابری در میزان تولید گوشت مرغ آمریکا رخ 51سال گذشته، یک افزایش  22در طی 

2014; BESD-BİR, 2014). 
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شاخص های عملکرد تولید گوشت مرغ و درآمد   حاصل ار آن در کشور ترکیه خوب می باشد اما این 

گله های مرغ مادر( دارد که از طریق واردات تامین می موضوع بستگی به دو عامل اصلی ) نهاده های دان و 

ه تبع آن کاهش رقابت در بازار تجارت گوشت مرغ می شود. آرژانتین، شوند و باعث افزایش هزینه تولید و ب

آمریکا و برزیل کمترین هزینه های خوراک و جوجه را دارا می باشند. در این کشورها، بعلت تولید کافی ذرت 

 .(Van Horne & Bondt, 2013)و سویا  و فراهم شدن مزیت قیمت، هزینه های خوراک کاهش می یابد

( ، بعلت استفاده از ذرت و سویا بعنوان سوختهای فسیلی و 2152و  2152اخیر ) سالهای منتهی به در سالهای 

 ,Cınar) قیمت مواد خوراکی در بازارهای جهانی افزایش یافت ،2112تولید اتانول و خشکسالی در سال 

 ,IGC)زایش یافت برابر اف 2، حدود 2152تا  2111. برای مثال، قیمت ذرت و سویا در بین سالهای (2007

این  (FAO, 2014) .درصد افزایش یافت 22.  در نتیجه، قیمت گوشت مرغ نسبت به دهه گذشته، .(2014

افزایش در هزینه ها و قیمت تولید منجر به مزیت رقابتی برای تولید در ترکیه شده است. صادرات گوشت مرغ 

در بازار تجارت گوشت مرغ  1و ترکیه را به جایگاه  سال گذشته افزایش یافته 2برابر نسبت به  8ترکیه در حدود 

 .(BESDBİR,2014)ارتقا داده است  

در کشور ترکیه، مدل یکپارچه سازی تولید گوشت مرغ که منجر به پیاده سازی تولید قرارداد محور شده است 

زشکی( توسط وجود دارد.نهاده های اصلی تولید ) خوراک، جوجه، واکسن، دارو و خدمات بهداشتی و دامپ

یکپارچه سازها  و سایر موارد ) انرژی، کار و غیره( توسط توسط واحدهای پرورش دهنده تامین می شود. 

 .(BESD-BİR, 2014)یکپارچه سازها، مسئولیت بازاریابی و کشتار مرغ را بر عهده دارند 

رکزی و دریای مدیترانه  تولید گوشت مرغ در ترکیه در مناطق خاصی مانند  مرمره، دریای اژه، آناتولی م

صورت می گیرد. بعلت موقعیت جغرافیایی  و شرایط آب و هوایی این مناطق، نزدیکی این مناطق به بازار 

برخی استانها پتانسیل  (Demirci, 2008) .مصرف و سهولت حمل و نقل ، تولید در این مناطق متمرکز شده است

 24در حدود  Sakaryaو  Balıkesir  ،Boluبرای مثال استان های   تولید باالتر و تعداد فارم های بیشتری دارند.

 ..(TUİK, 2014a)درصد از کل تعداد مزارع را در اختیار دارند  42درصد از کل تولید و 

 Yeni, 2012;Yeni)اگرچه مطالعاتی در زمینه عملکرد فنی و اقتصادی صنغت طیور ترکیه صورت گرفته است 

and Dağdemir, 2011; Alkurt, 2010 and Ozgul,2006).  شاخص های فنی و اما این تحقیق به مطالعه

) از مهمترین استانهای تولید کننده گوشت  Sakaryaو  Balıkesir  ،Boluدر استانهای  هزینه تولید گوشت مرغ

 و مقایسه  این نتایج  با کشورهای عمده تولید کننده گوشت مرغ می پردازد. مرغ کشور ترکیه( 

  و روشها:مواد 
 جمع آوری داده ها

مورد بررسی  Sakaryaو  Balıkesir  ،Boluدر استانهای  2152تا  2152در طی سالهای  داده های ساالنه تولید

قرار گرفت. داده ها از تولید کنندگان با استفاده از مدل پرسشنامه ای و بصورت حضوری) چهره به چهره(  جمع 

 از تولید نیز موزد استفاده قرار گرفت.آوری شد.گزارش تولید در هر دوره 
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 تعیین تعداد نمونه

 (Yamane, 1967):  توجه به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد فارم ها با استفاده از فرمول زیر مشخص شدبا 
 

            N x ΣNh x S2
h 

n = ----------------------------- 
         N2

 x D2 + ΣNh x S2
h 

 

Nها = تعدا نمونه 

Nظرفیت هر فارم = 

Nh دامنه ظرفیتی= تعداد واحدهای در یک 

Shانحراف استاندار واحدهای هر دامنه ظرفیتی = 

S2
hواریانس واحدهای در هر دامنه ظرفیتی= 

D2 =(d2
 / z2) 

d نرخ مشخصی از میانگین انحراف از جامعه آماری =X=16778.31).) 

Z ارزش ="Z مشخصی از جدول " Z (1.96) 95صله اطمینان در فا% 

بوده است که کل فارم های مورد استفاده با احتساب  511325به نتایج محاسباتی، تعداد نمونه مورد نیاز  توجهبا 

هزار قطعه( و  21هزار  تا  51هزار قطعه( ، متوسط )  51تا  5گروه کوچک )  2مورد بود. فارم ها به  521پشتیبان 

 یم شدند.قطعه  و باالتر( تقس  21115بزرگ ) 

 
 اندازه گیری عملکرد تولید

و ضریب تبدیل خوراک  (SA)، سن کشتار (LA)، درصد ماندگاری(LW)جهت اندازه گیری میانگین وزن زنده 

(FCR)   از شاخصهای فنی مرسوم پذیرفته شده استفاده شد و شاخص کارآیی تولید(PEF)   از فرمول زیر

 بدست امد: 
LW (kg) x LA (%)                                                           

 --------------------------------- = شاخص کارآیی تولید
SA (days) x FCR                                                                             

   
LWوزن زنده پایان دوره پرورش = 

 
LAه زنده در پایان دوره پرورش نسبت به کل جوجه اولیه(= درصد ماندگاری) تعداد پرند 
SAسن  کشتار = 

FCR  =(مصرف خوراک در دوره)وزن زنده  پایان دوره /  ضریب تبدیل 

 آنالیز هزینه

. مقادیر مورد استفاده بصورت یورو برای (Yeni, 2012)زیر برای محاسبات هزینه فارم استفاده شد  از معادالت 

لیر ترکیه  232282قیمت ها بین کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت ) هر یورو معادل  مقایسه هزینه ها و

Lira-TL .) 
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TVC دارو+ ) سنت یورو/ کیلوگرم وزن زنده( = کل هزینه های متغیر) که شامل هزینه های جوجه+ خوراک +

فونی و تمیز کردن+ بستر+ دامپزشکی+ انرژی) گرمایشی+ برق+ زغال سنگ یا نفت( + سایر هزینه ها ) ضدع

 حمل و نقل + سایر( می باشد .

TFC  کار + سالن ) نگهداری+ تعمیرات+ مدیریت  ) سنت یورو/ کیلوگرم وزن زنده( = کل هزینه های ثابت :

 عمومی( می باشد.

TLWC   )کل هزینه ها  برای تولید یک کیلوگرم وزن زنده:    =) سنت یورو/ کیلوگرم وزن زندهTFC+ TVC 

جهت بررسی تفاوت میان هزینه و عملکرد در سطح فارم ها و  استانها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه 

 .(Kaps & Lamberson, 2004)استفاده شد 

 

  : نتایج
دوره تولید مورد ارزیابی قرار گرفت که در  221فارم  ودر  521میلیون قطعه جوجه گوشتی در  5232در مجموع 

شرح ن مرغ زنده در پایان دوره پرورش می باشد. سهم سویه های ژنتیکی مورد مطالعه به تن وز 22111حدود 

  .درصد( 234درصد( و هوبارد )  2138درصد( راس + کاب )  2234درصد( ، کاب ) 1434راس )  ذیل بوده است:

 نشان داده شده است. 2و  5نتایج عملکرد با توجه به نوع فارم و استان بترتیب در جداول 

 

 : شاخص های فنی و عملکرد تولید بر اساس ظرفیت فارم ها1جدول 

 شاخص های فنی
 ظرفیت فارم ها

 f sig نمونه(121مجموع )
 نمونه(22بزرگ  ) نمونه( 15متوسط ) نمونه( 11کوچک )

 0.43 0.84 2.44 2.43 2.45 2.43 وزن زنده ) کیلوگرم(

 0.1 2.3 93.5 94.1 93.4 93.3 ماندگاری ) درصد(

 0.5 0.6 42.3 42.4 42.3 42.2 سن کشتار ) روز(

 0.39 0.95 1.81 1.80 1.80 1.81 ضریب تبدیل

 0.6 0.6 298.8 300.0 299.9 297.2 شاخص تولید

 

 : شاخص های فنی و عملکرد تولید  استانی2جدول 

 شاخص های فنی
 استانها

 f sig نمونه(121مجموع )
 Skry(نمونه 31)     olu(نمونه 69)      lıkesir (نمونه 25)   

 0.045 3.188 2.44 2.41 2.45 2.45 وزن زنده ) کیلوگرم(

 0.494 0.71 93.5 93.6 93.4 93.8 ماندگاری ) درصد(

 0.501 0.695 42.3 42.2 42.4 42.2 سن کشتار ) روز(

 0.408 0.902 1.81 1.80 1.81 1.80 ضریب تبدیل

 0.35 1.059 298.8 297.7 297.9 302.6 شاخص تولید
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مرغ های سبک تری   Boluدر مقایسه با استان  Sakaryaبه استثنای وزن بدن که در میان استانها ، در استان 

میان فارم های با ظرفیت  میان استانها و یا در سایر شاخص های عملکرد تولید، در،  (p<0.05)تولید  شده است 

. اگر چه با افزایش ظرفیت فارم ها هزینه های پرورش (p>0.05)نداشت وجود  های مختلف تفاوت معنی داری 

کاهش یافته است اما  در واحدهای  تحت تولید قرارداد محور،بعلت تامین نهاده هایی مانند جوجه، خوراک و 

 ( . بین فارم های با2خدمات دامپزشکی توسط شرکت های یکپارچه ساز، هزینه ها تغییری ننموده است ) جدول 

سایز متوسط و بزرگ  و یا میان  استانهای مختلف در هزینه های تولید تفاوت معنی داری وجود نداشته 

 (.4، جدول  (p>0.05است

 : هزینه های تولید گوشت مرغ بر اساس ظرفیت فارم ها ) تومان / کیلوگرم وزن زنده(3جدول 

 شاخص های فنی
مجموع  ظرفیت فارم ها

 نمونه(121)
f sig 

 نمونه(22بزرگ  ) نمونه( 15متوسط ) نمونه( 11)کوچک 

TVC )هزینه های متغیر( 

 0.011 4.651 632.0 627.7 619.2 640.5 جوجه یکروزه گوشتی

 0.029 3.633 3036.0 3065.9 3061.6 2997.5 خوراک

 0.543 0.613 72.6 72.6 72.6 72.6 دارو و دامپزشکی

 0 10.373 222.0 187.9 209.2 251.9 انرژی

 0 14.283 298.9 281.8 290.4 320.3 سایر

TFC )هزینه های ثابت( 

 0 46.614 72.59 46.97 55.51 98.21 کارگر

 0 10.635 234.85 213.50 226.31 247.66 سالن

 TVC + TFC 4628.68 4543.28 4492.04 4568.90 9.172 0 ( هزینه های متغیر+ هزینه های ثابت) 

 

 
 تولید گوشت مرغ استانی )  تومان / کیلوگرم وزن زنده( : هزینه های2جدول 

 شاخص های فنی

 استانها
مجموع 

 نمونه(121)
f sig 

 Skry(نمونه 31)     Bolu(نمونه 69)      lıkesir (نمونه 25)   

TVC )هزینه های متغیر( 

 0.001 7.873 632.0 636.2 636.2 606.3 جوجه یکروزه گوشتی

 0.003 6.11 3036.0 3010.4 3018.9 3117.1 خوراک

 0 9.107 72.6 76.9 72.6 68.3 دارو و دامپزشکی

 0.009 4.943 222.0 200.7 239.1 205.0 انرژی

 0.083 2.539 298.9 290.4 307.4 298.9 سایر

TFC )هزینه های ثابت( 

 0.068 2.75 72.59 76.86 72.59 59.78 کارگر

 0 9.464 234.85 247.66 234.85 213.50 سالن

 TVC + TFC 4568.90 4581.71 4534.74 4568.90 0.994 0.373 ( هزینه های متغیر+ هزینه های ثابت) 

 

 

هدف از پرورش جوجه های گوشتی رسیدن به وزن مطلوی کشتار با حداکثر سودآوری می باشد.  : بحث

دهد که بهترین سود دهی در این زمان می  روز( نشان می 423222متوسط سن کشتار در مناطق مورد مطالعه )
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 Dağdemir)روزگی برای نژاد کاب 45باشد. در دو مطالعه مرتبط با الین موضوع، بهترین سن کشتار در حدود 

et. al., 2007)   روز برای  خروس نژاد هوبارد 41و سن(Samarakoon & Samarasinghe, 2012)  گزارش

 شده است. 

( محاسبه شد که نشان می دهد تولید گوشت 53811کیلوگرم( و ضریب تبدیل ) 23422وزن زنده محاسبه شده )

مرغ در ترکیه از لحاظ شاخصهای عملکردی شبیه به سایر کشورهای اصلی تولید کننده گوشت مرغ  می باشد و 

رها شاخص های عملکرد و هزینه تولید را در برخی کشو 1حتی از برخی از این کشورها بهتر می باشد.جدول 

 نشان می دهد.

 

 برخی کشورهاقیمت و عملکرد فنی تولید گوشت مرغ در : 5جدول

 اوکراین روسیه آرژانتین برزیل تایلند آمریکا اتحادیه اروپا کشور

 /قیمت خوراک) تومان

 کیلوگرم(
1473.495 1097.647 1405.159 1131.815 986.601 1447.869 1195.88 

 1110.46 1379.533 1025.04 1153.17 1195.88 837.116 1375.262 قیمت جوجه یکروزه  )تومان(

 2.48 2.1 2.6 2.625 2.3 2.5 2.276 وزن زنده)کیلو گرم(

 1.81 1.8 1.95 1.79 1.75 1.93 1.76 ضریب تبدیل

 

   (PEF)در جهان عموماً از شاخص کارآیی تولید  پرورش دهندگان و شرکتهای یکپارچه ساز تولید گوشت مرغ

شاخص کارآیی تولید روز،  42در سن  . در تحقیقی (Shane,2013)ن شاخص عملکرد استفاده می نمایند بعنوا

(PEF)  گزارش شده است  222و    242نژادهای راس  و کاب بترتیب(Marcu et al., 2013).   وزن زنده

( 5322تا  53222ل )( و ضریب تبدی511تا  22کیلوگرم(، درصد ماندگاری ) 23128تا  23428نژادهای مذکور )

شاخص بوده است که  خیلی هم بهتر از شاخصهای کشور ترکیه نبوده است. بنابر این می توان گفت که 

در این مطالعه مناسب بوده است.عدم تفاوت بین عملکرد فارم ها و یا استانها می تواند    (PEF)کارآیی تولید 

 متاثر از مدل یکپارچه سازی بوده باشد.

شرکت یکپارچه ساز قرارداد داشتند که این شرکتها بدون توجه  8مرغ گوشتی در این مطالعه با  مزارع پرورش

همچنین عرضه خوراک  به اندازه فارم و یا منطقه تولید، بازرسی و نظارت مداوم را بر واحدها اعمال می نمودند.

درصد از کل هزینه های   2232ست.با کیفیت و مدیریت مناسب اعمال شده ایم موضوع را تحت تاثیر قرار داده ا

هزینه ها مربوط به خوراک و جوجه می  ایندرصد از  8132تولید مربوط به نهاده ها می باشد که در حدود 

با توجه به اینکه هزینه های تولید در هر کشور، تضمین کننده پتانسیل آن کشور در تجارت جهانی می باشد.

 (2ن زمینه رقابت پذیری پایینی دارد) جدول یباشد، بنظر می رسد که کشور ترکیه در ا
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 21تا  52با توجه به متفاوت بودن هزینه های تولید در کشورهای مختلف، هرینه تولید هر کیلوگرم مرغ زنده بین 

درصد از کل هزینه  82تا  81درصد در ترکیه گران تر می باشد.در کشورهای مشابه ترکیه، خوراک و جوجه، 

درصد به ازای  81تا  52درصد و هزینه جوجه  18تا   52می دهد. در ترکیه هزینه خوراک  ها را بخود اختصاص

هر کیلوگرم وزن زنده گران تر از سایر کشورها ) به استثنای روسیه و اتحادیه اروپا( می باشد، زیرا   در ترکیه 

سنت  2232درصد )  25 تا 4قیمت جوجه سنت یورو در هر کیلوگرم( و  2234درصد )  25تا  54قیمت خوراک 

 یورو به ازای هر جوجه(  از سایر کشورهای ذکر شده گران تر می باشد.

زینه های باالی تولید ، بیانگر این واقعیت می باشد که  نهاده های مورد نیاز صنعت طیور گوشتی ترکیه مانند ه

وارداتی می باشند. در حدود  ذرت، سویا، ویتامین ها ، مواد معدنی ، پرمیکس هاو جوجه یکروزه مادر گوشتی

درصد از سویا و کلیه گله های مادر گوشتی ترکیه بعلت ناکافی بودن تولید  21درصد از ذرت ،  21تا  21

  داخلی، وارداتی هستند.

هزینه های نیروی کار در ترکیه در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا ، برزیل و آرژانتین پایین تر 

که بعلت کاهش دستمزدها و  بیمه در ترکیه می باشد. در اتحادیه اروپا، سیستکم تامین اجتماعی و می باشد 

یسه با سایر دستمزد باالتر کارگران ممکن است تاثیر قوی بر هزینه های نیروی کار داشته باشد. ترکیه در مقا

قابل توجهی می باشد. کشور کشورهای از لحاظ انرژی، بهداشت، تولید و سایر هزینه ها دارای ضعف های 

ترکیه بخش عظیمی از دارو و واکسن را وارد می کند و قیمت انرژی در کشور ترکیه در طول سال در حال 

 212تا  221سال گذشته، قیمت برق ، زغال سنگ، چوب و سوخت در حدود  52در طی تغییر و افزایش است. 

 درصد افزایش یافته است.

مشخص شد، پرورش دهندگان کنترلی بر نهاده هایی مانند دان، جوجه و دارو  که  همانطور که در مطالعه حاضر

توسط شرکتهای یکپارچه ساز ارسال می شود ندارند و لذا تمامی فارم های مورد ارزیابی در مقیاس های 

گونه ای با این وجود، افزایش ظرفیت فارم ها باعث کاهش هزینه های اولیه شد بمتفاوت، هزینه مشابهی داشتند.

 که هزینه فارم های بزرگ و متوسط پایین تر از فارم های کوچک بوده است. 

 ) تومان/ کیلوگرم وزن زنده( برخی کشورهاهزینه تولید گوشت مرغ در  : 6جدول 

 اوکراین روسیه آرژانتین برزیل تایلند آمریکا اتحادیه اروپا کشور

 469.81 696.173 418.558 456.997 546.688 350.222 636.379 جوجه یکروزه  )تومان ( 

 2165.397 2609.581 1921.95 2028.725 2460.096 2114.145 2596.768 خوراک

 226.363 341.68 175.111 119.588 243.447 234.905 337.409 سایر هزینه های متغیر

 21.355 29.897 93.962 115.317 51.252 115.317 145.214 نیروی کار

نگهداری  آماده سازی و

 سالن 
273.344 149.485 209.279 158.027 222.092 209.279 251.989 

 21.355 25.626 25.626 21.355 25.626 38.439 42.71 عمومی

 3156.269 3912.236 2857.299 2900.009 3536.388 3002.513 4040.366 مجموع
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