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کرونا بر  یروسو فراگیری گذاری هایثربررسی ا

صنعت  آن در پیامدهای و ارزیابی یاقتصادکشاورز

 استان کردستان یگوشت یمرغدار
  1محمود حاجی رحیمی

                                              70/71/8077: تاریخ پذیرش                                                                               81/70/8077 تاریخ دریافت:

 چكیده
از  یزن یکرده است. بخش کشاورز یررا درگ یاقتصاد یبخش ها همهجهان و  همه 91 یدکوو یروسو فراگیری

ن کردستان صنعت استا ینبزرگتر یگوشت یموضوع قرار گرفته است. صنعت مرغدار ینا یرابعاد مختلف تحت تاث
 یریراگف ینا تاثیرعرضه و تقاضا تحت  پذیری های ییرنهاده ها، تغ ینمانند تام گوناگون ت هایاست که از جه

پروش  رعه هایمز یاقتصاد ییکاراو  تولید، عملکرد مقایسه و ، ارزیابییبررس این پژوهش،قرارگرفته است. هدف 
 قیالزم از طر ی. داده هابوددر شهرستان سنندج استان کردستان  کرونا گیریفرااز  پسو  پیش یمرغ گوشت

شده مربوط به دو دوره پرورش  یآورگرد یساده به دست آمد. داده ها یتصادف یریپرسشنامه و با روش نمونه گ
 یبا استفاده از الگو معیارهای کاراییباشند.  یم یریگفرااز  پس 9911 ییزو در پا یریگفرااز  پیش 9911 ییزدر پا
نشان داد  یافته ها. شد مقایسه زوجی میانگین ها tآزمون  تفاوت میانگین ها با استفاده از محاسبه و یپوشش یلتحل

تفاوت قابل  ها ه، میزان جوجه ریزی مزرع91 یدکوواز شیوع ویروس  پیشدوره  به نسبت فراگیری،از  پسدر دوره 
بزرگ  ه هایعربا اینحال مز ؛مشاهده شد یددر تول یکاهش اندککوچک و متوسط  رعه هایدر مز ؛توجهی نداشت

 ،مچنینه. نشان دادند یشدان به گوشت افزا یلتبد یبسن کشتار و ضر در همین حال،افزایش تولید داشتند. 
نحو معنی ه را ب یو اقتصاد یصیتخص یی، اما کاراه استنداشت معنی داری یرتاث ه هامزرع یفن ییبر کارای فراگیر
 ی،یاستس یشنهادپ یکبه عنوان از این رو، . استها شده  ییکارا ینقرار داده و موجب کاهش ا یرتحت تاث داری

 ه هایئلبه مس یا یژهتوجه و یبحران یطشرا یندر چن یمرغ گوشت ه هایمزرع یفن یرانمالکان و مد ضرورت دارد
 پیامدهای گسترشکه تا حد امکان از  گونه ایها داشته باشند به  یتفعال یبند زمان یقاز طر یو اقتصاد یریتیمد

 .بکاهند یبآس ینا

   JEL: Q1, Q12, Q19, D24بندی طبقه

 ی، صنعت مرغدار یاقتصاد یی، کارا91 یدکوو ی،پوشش یلاستان کردستان، تحلهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

آسیب و گذشته است.  یدهه ها یط یجهان فراگیری ینمهلک تر 11 یدکوو یروسو فراگیری

 یتدرمان و لوازم بهداش یها ینهو هز یفراتر از تلفات انسان یاربس فراگیری یناز ا یناش زیان های

 ینسنگ (.Baldwin and Weder di Mauro, 2020آن است ) مانندو  یمارستانیب یو مراقبت ها

الل اخت فراگیری یناست. ا یاقتصاد پیامدهایو  اثرگذاری ها یماریب یناز ا یضربه ناش ینتر

 تهدر پی داش یو تجارت جهان یدتول ینتأم یرهدر زنجو همچنین  یو عرضه جهان یددر تول یبزرگ

 یرتاث حترا به شدت تگردشگری مانند خدمات و  یاقتصاد جهان یاتیمهم و ح یبخش ها و

 (.UNCTAD, 2021گذاشته است )

ور هم متص را مثبت جنبه های یکرونا، ممکن است بعض فراگیری یمنف یامدهایدر کنار همه پ 

 یکاهش آلودگ یه،نقل یطکاهش تردد وسا یجهدر نت ینکاهش مصرف بنز ،. به عنوان مثالشد

ها منجر به  فراگیری. همه پیندآ شمارموارد به  ینتواند از ا یم بنزیناز کاهش مصرف  یناش

بع ها از من تکانه ین(. اWorld Economic Forum, 2020شوند ) یم یاقتصاد یها تکانه یجادا

 یلدل نیاست و به ا یماریب یجسم پیامدهایکه از  یسالمت تکانهشوند.  یم یناش یمتفاوت های

 یکه ناش نهیقرنط تکانه. یستندن یدقادر به تول ستانیمارتخت ب یرو یمارکه افراد ب شودیم یجادا

 دیتو کارخانه ها، محدو ه هامانند بستن مدرس یو موارد یو خصوص یعموم های از اقدام

ت که اس یزیاز آن چ یکه  ناش گفته می شود یذهن تکانه سوم تکانه. شودیم یها ناش مسافرت

 یناز ا یناش یسکشود. ر یم یجادها ا فراگیریدر مغز  و روان همه مردم در زمان  یبه طور ذهن

رکود بزرگ دراقتصاد  یک رخدادبر  یآن را آغاز توانیاست که م یدر مجموع به حد هاتکانه

ورود  یبرا ینشانه ا توان یرا م یجهان یمال یبازارها یجهان دانست. کاهش در شاخص ها

 یوعش ینههز دهدیآنکتاد نشان م یآورد. برآوردها شماربه  یدوره رکود یکبه  یاقتصاد جهان

 (.(International Monetary Fund, 2020ها دالر باشد  یلیونتواند بالغ بر  تر یکرونا م یروسو

از  یدرصد 11است و سهم حدود  یاقتصاد یا بخشه ینتر یاز خصوص یکی یراندر ا یکشاورز

 یبنیادینبخش رکن  ین. ااز اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است یدرصد 11و  یتولید مل

در مسیر رشد و توسعه اقتصاد  یفراوان یها آن چالش یداریبوده و ناپا ییدر تأمین امنیت غذا

است، در  یرآسیب پذ یطبیع رویدادهایهر اندازه نسبت به  یخواهد کرد. کشاورز یجادکشور ا

. با توجه به نقش رود یبه شمار م یبخش اقتصاد ینمقاوم تر یعیطب یرغ رویدادهایمقابل 

ت کشور مانند صنع یاقتصاد یها یربخشاز ز یبه عنوان پیشران بسیار یبخش کشاورز حوریم
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هتل و رستوران، حمل  ی،و پوشاک، خدمات وبازرگان ینساج یعچوب، صنا یعصنا یی،غذا یعصنا

 ونیکن یطباشد که در شرا یبخش  به صورت ینا یبرا یالزم است هدف گذار ی،ونقل و  انباردار

با  یرشد مثبت اقتصاد مل یعامل اصل یا بماند. بخش کشاورزتداوم آن سرپ مالو احت فراگیری

تولید  های و لحاظ کردن الزام یو سخت افزار ینرم افزار یها ظرفیت همهبهینه از  یبهره گیر

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

 مبنایرا بر 1811تا  1811 یها در فاصله سال یرانا ینرخ رشد بخش کشاورز 1شماره  نمودار

 دهد.  ینشان م یرانآمار مرکز آمار آ

 دهه گذشته یط یرشد بخش کشاورز (5)نمودار
Figure (1) Growth of the agricultural sector during the last decade 

  

 
             Source:statistical center of iran.1398    

بر اقتصاد کشور تحمیل شده است، بخش  یدیشد یها یمدهه، تحر یندر ا ینکهاباوجود 

توان گفت بخش  یم ینرو،ا . ازبه رشد خود ادامه داده استدهه  ینکماکان در ا یکشاورز

ه و به تاب ها بود یمکرونا و تحر یریگفرا یبحران یطگرانیگاه اقتصاد کالن کشور در شرا یکشاورز

 .(Statistical Center of Iran, 2019کرده است ) یانیاقتصاد کشور کمک شا یآور

عرضه  ی،ینگکرونا با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقد یروسو یریگفراهمچنانکه اشاره شد، 

 های محصول، مصرف کاالها و خدمات، کاهش درآمد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصول
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حت را ت یتواند در کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورز یم یکشاورز

 (.UNCTAD, 2021تأثیرقرار دهد)

 زا یبازار برخ فراگیریدر نتیجه این  ی،اسالم یمجلس شورا یگزارش مرکز پژوهش ها بنابر

 لشکنیز هم به  ها از صادرات محصول یو بخش است رمق شده یب کشاورزی های محصول

ه وارده ب زیان یزانم این گزارش برآورد کرده استمستقیم دچار اختالل شده است. نامستقیم و 

بخش  یندرصد ارزش افزوده ا 11حدود  شمعادل کاه 1811در سال  یبخش غذا و کشاورز

 زین یکشاورز یکسب وکارها یتومان بالغ شود. برا یلیاردم هزار11به  یالیکه از نظر ر بوده است

 یدرصد 11تا  7شامل کاهش  یوربرآوردها در بخش دام و ط ینانجام شده است. ا ییبرآوردها

بهم خوردن  ی،دام فراورده هاید یتول یدرصد 1تا  2کاهش  ی،دام فراورده هایمصرف  یزانم

در  مسئلهبروز  ی،دام فراورده های یمتاخالل در ق یجادتعادل صادرات و واردات محصول و ا

 یشب یریوزن هر قطعه به مقاد یشافزا یلمرغ به دل ینیتضم یدعدم خر زیاندام،  خوراک ینتام

 و با توجه به جودمو ه هاشده بوده است. در مجموع، با در نظر گرفتن مسئل ییناز استاندارد تع

 یواحدها یببه ترت یوردر صنعت دام و ط یدیتول یها بخش یرز یمختلف وابستگ های سطح

 ممکن را یبآس یشترینامکان ب یریپرورش دام ش یو تخمگذار و واحدها یپرورش مرغ گوشت

 یاحتمال های یبدر معرض آسکمتر دام  یکرونا دارند؛ و در مقابل پرورش سنت یروسو  یوعاز ش

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

از  یادیز یو تأمین معیشت بخش ییابه دلیل تأمین امنیت غذ یکشاورز بخشبدیهی است که 

 یدر اقتصاد کشور است. بررس یا یژهاهمیت ودارای مستقیم ناجمعیت کشور به طور مستقیم و 

کاستن  یمهم برا یهاکاراز راه یکیکرونا و آماده شدن فعال در قبال آنها،  فراگیری یپیامدها

از  یبخش عمده ا ینبه جهت تام یصنعت مرغدارمعضل است.  ینا یها یبها  و آس یاز نگران

 به شمار می آید یمهم بخش کشاورز یها یربخشکشور، از جمله ز ینیو پروتئ ییغذا یازهاین

 (Shahbazi and Javanbahkt, 2019). صنعت استان  یناستان کردستان بزرگتر یصنعت مرغدار

نفر  111هزار و  11و  یمصورت مستقنفر به 111حدود سه هزار و  ییزااست که منجر به اشتغال

در  یفعال گوشت یواحد مرغدار 711 یششده است. در استان کردستان ب مستقیمناصورت به

قطعه جوجه  یلیونم 01قطعه در هر دوره و  یلیونم 11ت حدود  یکه ظرف وجود دارداستان 

کشور  یازدرصد گوشت مرغ مورد ن ۴حدود  یدتول ییدر سال  را دارند. استان کردستان توانا یزیر

 یورط یهانهاده ینکرونا تام یفراگیرو  یمتحر سئله هایبا توجه به م 1811را دارد. در سال 
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 یلیونم 81حدود  11برآوردها در سال  مبنایشد. بر نارساییهمانند همه کشور دچار اختالل و 

درصد  11حاضر، تنها از  یطدر شرا یگر،شده است. به عبارت د یزیجوجه ر یقطعه مرغ گوشت

 Kurdistan Agricultural Jihadاستان استفاده شده است )  یزیجوجه ر یتظرف

Organization, 2021  .) 

و  پیشدر دو دوره  یپروش مرغ گوشت ه هایمزرع یاقتصاد ییمحاسبه کارا این پژوهش هدف

در شهرستان  یمرغ گوشت یدو تولبر اقتصاد  یدهپد ینا یرتاث یزانبه منظور برآورد م فراگیریبعد از 

در  یدو دوره پروش مرغ گوشت یمنظور، داده ها ینا یسنندج در استان کردستان است. برا

 ی،یدتول یارهای. معشد یو بررس یآورگرد یریگفرااز  پسو  پیشدر دو مقطع  هنمون ه هایمزرع

 یآوردآن بتوان بر مبنایتا بر شد یسهدو مقطع محاسبه و مقا یندر ا یاقتصاد ییو کارا یعملکرد

 به دست آورد. یریگفرا یناز ا یناش یامدهایاز پ

 روش تحقیق
پژوهش  یاست. جامعه آمار یماشیداده ها پ یآورگردو از نظر  یاز لحاظ هدف کاربرد یقتحقاین 

واحد  111شهرستان سنندج است که در مجموع حدود  یفعال پرورش مرغ گوشت یواحدها

 یانتخاب و داده ها مزرعه 18 و فرمول کوکران ساده یتصادف یریاست. براساس روش نمونه گ

 دیگرمصرف دان و  یزانشده شامل م یآورگرد ی. داده هاشد یآورگردپرسشنامه  یقالزم از طر

 یزیدر پا یکیدو دوره  یوزن زنده برا نگینیاآنها، سن کشتار، درصد تلفات، م ینهنهاده ها و هز

 کرونا بود. یروسو یریگفرااز پس و  پیش 1811 ییزدر پا یگریو  د 1811

 یزی،جوجه ر شتتمارشتتامل  یدیتول یارهایمع یستتهشتتده مقا یآورگرد یاستتتفاده از داده ها با

وزن،   نیانگیعملکرد شامل سن کشتار، م یارهایدان به گوشت؛ مع یلتبد یبو ضر ید،تول یزانم

مورد  یها یمرغدار  یبرا یو اقتصتتاد یصتتیتخصتت ی،فن ییکارا یارهایو درصتتد تلفات؛ و مع

سبه و برآورد   11 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیشمطالعه  برآوردی  آن مبنایبرو  شد محا

سیب و زیان های فراگیری در ا  ستان  ستان از میزان آ سبه کارا   کرد ست آمد. محا  همزرع ییبه د

سبه   یپوشش   یلتحل یبا الگو یپرورش روش مرغ گوشت های  ده ها دا یپوشش   یل. تحلشد محا

سنجه ای مدل  کی ست که م  فرا ستقل که  یدیواحد تول یک ییکارا یریتواند در اندازه گ یا   م

 هو در محاستتبه کارایی مزرع کند بکار رود یم یدستتتاده تول یننهاده استتتفاده و چند یناز چند

 Rezaee, andبه صتتتورت گستتتتره مورد استتتتفاده قرار گرفته استتتت )     مرغ گوشتتتتی  های 

Esmaeilzadeh, 2019; Payaendeh et. al. 2016;  Todsadee et. al. 2012 ).  تحقیقاین در  
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از مدل اصتتالش شتتده  بنکر، چارنز و کوپر با در نظر گرفتن کارایی متغیر نستتبت به مقیاس به   

 ,Banker) نشان دادن است بلکلی مدل به شکل زیر قا.  ساختار صورت زیر استفاده شده است

et. al, 1984.) : 

 

(1)  

 

برآورده را   θ ≤ 1کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط  θاسکالر به دست آمده برای  میزان های

 واقعی محصول میزان هایبیان می کند که آیا  محدودیت نخستین ،باال. در رابطه کرد خواهد

مورد استفاده  و نهاده های تولید های ملاام با استفاده از ع iتولید شده توسط بنگاه  گوشت مرغ

می تواند   و خدمات الزم در تولید مرغ دیگر عامل هاشامل میزان جوجه ریزی، دان مصرفی و 

تولید مورد  های محدودیت دوم داللت بر این دارد که عامل یا خیر. باشد میزانبیشتر از این 

مورد استفاده بنگاه مرجع باشند. مدل برنامه  های باید به اندازه عامل دست کمام  iاستفاده بنگاه 

( برای θشود تا میزان کارایی )می بار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل  Nریزی خطی باید 

تولید و یا  یزانهم م باشد، نشان دهنده نقطه ای روی منحنی  θ =1هر بنگاه به دست آید. اگر 

 ,Banker, et. alتابع تولید مرزی است و بنابراین بنگاه دارای کارایی نسبی صد درصد است )

1984.) 

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

 ،یدان مصرف یزانجوجه، م یهاول شمار یو نهاده ها ی،خروج یاگوشت مرغ زنده به عنوان ستانده 

وشال پ یزانم یرفنی،مد ینهدامپزشک، هز ینهواکسن، هز ینههز دارو،  ینههز  کارگر،روز نفر  شمار

  در نظر گرفته شد. یبرق به عنوان ورود ینهسوخت، و هز ینههز ی،مصرف
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در نرم  یزوج ه هایمشاهد یها برا یانگینم یسهشاخص ها، از آزمون مقا یانگینم یسهمقا برای

 Afterآزمون )( و پسBefore Test) آزمونیشروش به روش پ یناستفاده شد. ا SPSSافزار  

Testشود. یمحاسبه م یرروش به صورت ز ینشود. آماره آزمون در ا یشناخته م یز( ن 

(2) 

 
ها اختالف ینا یارانحراف مع  sزوج اول از دوم است؛ یهانمونه میزان هایاختالف  dرابطه،  ینا در

ها را زوج شمار nبه صورت زوج مرتب هستند،  ه هاکه مشاهد ییو از آنجا شود؛یمحسوب م

 .کندیمشخص م

 نتایج و بحث
 111از  یگوشت یواحد مرغدار 18مجموع اطالعات ، درشدتشریح  پیشینبخش  درکه  همچنان

ه زرعمدیران ماز طریق پرسشنامه و مصاحبه تلفنی با  که در شهرستان سنندج واحد فعال موجود 

و  پیشمختلف در دو مقطع  یارهایمع یلو تحل یهو در تجز یآورگردپروش مرغ گوشتی  های

 . شدندمورد استفاده  یریگفرا از پس

ر د یزیجوجه ر یتدامنه ظرف مبناینمونه بر ه هایمزرع یشتر،ب یو بررس یسهامکان مقا یبرا 

 هزار قطعه یستاز ب یشترهزار قطعه، و ب یستده هزار و ب ینکمتر از ده هزار قطعه، ب هسه گرو

و  جداسازی مبنا ینبر هم ییو کارا ی،عملکرد یدی،تول یارهایمع همهشدند.  یبند یمتقس

 همچنان نشان داده شده اند. 1در جدول شماره  یدیتول یارهایمربوط به مع نتایجمحاسبه شدند. 

 یچندان ییردرمجموع تغ بررسیدر دو دوره مورد  یزیجوجه ر شمارشود از لحاظ  یکه مالحظه م

و در سطح  تا حدودی یزیمتوسط، جوجه ر یتبا ظرف یصورت نگرفته است، و تنها در در واحدها

کمتر از ده هزار واحد  یتبا ظرف یواحدها یدتول یزاناست. م یافتهکاهش  درصد 11معنی داری 

به طور  این کاهش به نظر می رسد ؛ کهدرصد را نشان می دهد 1معنی دار در سطح  کاهش

کاهش جوجه  یمتوسط هرچند اندک یتلفات بوده است. واحدها یزانم یشافزا یلبه دل عمده

 یارا بسآنه یدوزن جوجه هنگام کشتار، کاهش تول میانگین یشداشته اند اما با توجه به افزا یزیر

 ،و افزایش طول دوره پرورش وزن جوجه ها یشافزا یلبزرگ، به دل یابل واحدهااست. در مق یزناچ

 لیتبد یبشود ضر یکه مالحظه م همچنان ین،ا بر افزونداشته اند.  معنی دار یدتول یشافزا

رغ، گوشت م یلوگرمکهر یدتول یبرا یگر،است؛ به عبارت د داشته معنی دار یشافزا ه هاهمه مزرع

 امکان در نظر گرفتن همه بررسی این هرچند درمصرف شده است.  یشتریب دان میانگینبه طور 
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که می توانند بر ضریب تبدیل اثر داشته باشند وجود نداشت و در نتیجه به صورت  هایی عامل

سئله م ینا یلدل ینعمده ترقطعی نمی توان علت آن را بیان کرد، با وجود این به نظر می  رسد 

در  ه هاعملکرد مزرع 2در جدول شماره باشد. ینگهدار یروزها شمارشدن  یشترب و ینظم یب

که  همچنان وزن زمان فروش، و درصد تلفات نشن داده شده است. یانگینمورد سن کشتار، م

 معنی دار یشافزا یریاز همه گ پسدر مقطع  ه هاشود سن کشتار در همه مزرع یمالحظه م

 قیموضوع را دق ینتوان علت ا ینم  یقتحق یها یافته مبنایبر  یزمورد ن ینداشته است. در ا

اشکال در کار کشتارگاه ها و حمل  یلدل هب رخداد ینتوان حدس زد ا یم حال ینکرد، با ا یینتع

 یعیبسن کشتار، به صورت ط یشافزا یلبه دل افزون بر اینرخ داده باشد.  ریفراگی یلو نقل به دل

یز باشد، که نتایج مندرج در جدول ن یافته یشافزا یزتار نوزن هنگام کش یانگینم رفتانتظار می 

همین را نشان می دهد، هرچند افزایش میانگین وزن واحدهای کمتر از ده هزار واحد جوجه از 

بت مث ظرفیت های مورد بررسی درصد تلفات در همه یشافزادر مقابل، . نظر آماری معنی نیست

 سن کشتار جوجه ها باشد. یشاز افزا یتواند ناش یم این افزایش نیز؛ که و معنی دار است

شان داده ن یپوشش یلتحل یبا استفاده الگو ییمربوط به محاسبه کارا یجنتا 8در جدول شماره  

 فراگیریگرفت  یجهتوان نت یدو دوره م یسهقابل مشاهده است، با مقا که همچنان شده است.

در شهرستان  یپرورش مرغ گوشت ه هامزرع یفن ییبر کارا یچندان تاثیر 11 یدکوو یروسو

 ه هاعمزر یو اقتصاد یصیتخص ییبر کارا یریهمه گ یرتاث ین،وجود ا سنندج نداشته است. با

 دار است.  یمحسوس و معن بسیار
 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیشنمونه  ه هایمزرع یدیتول یارهای( مع5جدول)

Table(1) Production measurse of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 
 فراگیریاز  پیشمورد بررسی به تفکیک دامنه ظرفیت  ه هایتولیدی مزرع معیارهایمیانگین 

Pre-pandemic production measurse of the studied farms by capacity range 
 ظرفیت واحدها

Capacity (C) 
 میزان جوجه ریزی

Incubation number 

 (Kgد ) میزان تولی
Production quantity 

 ضریب تبدیل
Conversion factor 

 ده هزار و کمتر
C  > 10000 6500 16500 

 
2.23 

 بین ده هزار و بیست هزار
20000  < 10000 < C  17250 45375 2.15 

 هزار 21بیشتر از 
C <10000  35000 90750 1.95 
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 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیشنمونه  ه هایمزرع یدیتول یارهای( مع5جدول)ادامه 
Table(1) Production measurse of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 

بت و تفاوت میانگین ها نس فراگیری از پسظرفیت  دامنه تفکیک به مورد بررسی ه هایمزرع یتولید معیارهایمیانگین 

 فراگیریاز  پیشبه حالت 
Post-pandemic production measurse of the studied farms by capacity range and 

difference of means relative to pre-pandemic time 

 ظرفیت واحدها
Capacity (C) 

 میزان جوجه ریزی
Incubation number 

 (Kgد ) میزان تولی
Production quantity 

 ضریب تبدیل
Conversion factor 

 ده هزار و کمتر
10000 > C  6500 

(0) 
15125 

(-1.94)** 
2.27 

(1.87)* 
 بین ده هزار و بیست هزار

20000  < 10000 < C  16500 

(-1.69)* 
44560 

(-0.93) 
2.21 

(1.99)** 
 هزار 21بیشتر از 

C <10000  34500 

(-0.82 ) 
97150 

(2.64)*** 
2.12 

(2.07)** 

 Source: Research Findings                                                     یقتحق یها یافتهمنبع:          

 درصد( 1درصد و  1درصد،  11در سطح  ی داریمعن یب)* و **، *** به ترت        

 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیش نمونه ه هایرد مزرعکعمل یارهای( مع2جدول)
Table(2) Performance measures of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 
 فراگیریاز  پیشمورد بررسی به تفکیک دامنه ظرفیت  ه هامزرع عمکلرد معیارهای

Pre-pandemic performance measures of the studied farms by capacity range 

 ظرفیت واحدها
Capacity (C) 

 کشتار)روز( سن

Slaughter age (days) 

 (Kg) زنو یانگینم 
Average weight  

درصد تلفات 
Percentage of 

losses 
 ده هزار و کمتر
C  > 10000 52.3 2.85 

 
6.05 

 بین ده هزار و بیست هزار
20000  < 10000 < C  50.1 2.76 5.75 

 هزار 21بیشتر از 
C <10000  49.8 2.64 5.50 
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 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیش نمونه ه هایرد مزرعکعمل یارهای( مع2جدول)ادامه 
Table(2) Performance measures of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 
ه نسبت ب  ها یانگینم تفاوتو  فراگیری از پسظرفیت  دامنه تفکیک به مورد بررسی ه هایمزرع عملکرد معیارهای

 پیش از فراگیریحالت 
Post-pandemic performance measures of the studied farms by capacity range and 

difference of means  relative to pre-pandemic time 

 ظرفیت واحدها
Capacity (C) 

 کشتار)روز( سن

Slaughter age (days) 
 (Kg) زنو یانگینم 

Average weight  
درصد تلفات 

Percentage of 

losses 
 ده هزار و کمتر

10000 > C  56.3 

(2.18)** 
2.91 

(1.57) 
7.12 

(3.01)*** 

 بین ده هزار و بیست هزار
20000  < 10000 < C  53.5 

(1.91)** 
2.85 

(1.75)* 
6.15 

(2.12)** 
 هزار 21بیشتر از 

C <10000  52.25 

(1.78)* 
2.83 

(2.42)*** 
5.98 

(1.83)* 

   Source: Research Findings                                             یق        تحق یافته هایمنبع:           

 درصد( 1درصد و  1درصد،  11در سطح  یدار یمعن یب)* و **، *** به ترت         

 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیشنمونه  ه هایمزرع ییکارا یارهای( مع3جدول)
Table(3) Efficiency measures of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 
 فراگیریاز  پیشمورد بررسی به تفکیک دامنه ظرفیت  ه هایمزرع ردکعمل معیارهای

Pre-pandemic efficiency measures of the studied farms by capacity range 

 ظرفیت واحدها
Capacity (C) 

 کارایی فنی

Technical efficiency 

کارایی تخصیصی  
Allocative 

efficiency  

 کارایی اقتصادی
Economic 

efficiency 
 ده هزار و کمتر
C  > 10000 0.896 0.861 

 
0.771 

 بین ده هزار و بیست هزار
20000  < 10000 < C  0.907 0.859 0.779 

 هزار 21بیشتر از 
C <10000  0.924 0.898 0.830 
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 51 یدکوو یروسو فراگیریاز  پسو  پیشنمونه  ه هایمزرع ییکارا یارهای( مع3جدول)ادامه 
Table(3) Efficiency measures of sample farms before and after the Covid19 

pandemic 
الت نسبت به ح  ها یانگینم تفاوتو فراگیریاز پسظرفیت  دامنه تفکیک به مورد بررسی ه هایمزرع عملکرد معیارهای

 فراگیریاز  پیش
Post-pandemic efficiency measures of the studied farms by capacity range and difference 

of means  relative to pre-pandemic time 

 ظرفیت واحدها
Capacity (C) 

 کارایی فنی

Technical efficiency 
کارایی تخصیصی  

Allocative 

efficiency  

 کارایی اقتصادی
Economic 

efficiency 
 ده هزار و کمتر

10000 > C  0.893 

(-0.54 ) 
0.790 

(-1.96 )** 
0.705 

( 1.95)** 
 بین ده هزار و بیست هزار

20000  < 10000 < C  0.905 

(-0.67 ) 
0.775 

(-2.08 )** 
0.701 

(2.24)*** 

 هزار 21بیشتر از 
C <10000  0.920 

(-0.38 ) 
0.804 

(-2.27)*** 
0.740 

(-2.81)*** 

   Source: Research Findings                                    یق                  تحق یافته هایمنبع:           

 درصد( 1درصد و  1درصد،  11در سطح  یدار یمعن یب)* و **، *** به ترت         

 پرورش مرغ گوشتی ه هایمزرع یتیظرف روههر سه گنشان می دهد  8نتایج مندرج در جدول 

محسوس و  کاهش یاقتصاد ییکارا یارو هم در مع یصیتخص ییکارا یارهم در مع ی،مورد بررس

که مالحظه می  با وجود این، همچناندهند.  ینشان م درصد را 1و  1 های معنی دار در سطح

 یجهتو در ن یصیتخص ییدر کارا یشتریکاهش ب یسط و بزرگ به طور نسبمتو ه هایشود مزرع

 را تجربه کرده اند.   یاقتصاد ییکارا

  گیری و پیشنهادهانتیجه
 ییاراعملکرد و ک ید،تول یبررس شد، هدف مطالعه حاضر یحمسئله تشر یانکه در بخش ب همچنان

 یشپدوره  دو دردر شهرستان سنندج  یپروش مرغ گوشت ه هایمزرع یو اقتصاد یصیتخص ی،فن

ز الزم ا ی. داده هااین معیارها بود بر فراگیریاحتمالی  یرتاث یزانو برآورد م فراگیریاز  پسو 

 یآمد. داده ها ستساده  به د یتصادف یریو پرسشنامه و با روش نمونه گ یمایشپ یقطر

 پس 1811 ییزو در پا ریراگیفاز پیش 1811 ییزشده مربوط به دو دوره پرورش در پا یآورگرد
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داده ها در نرم  یسهو مقا یاز خالصه ساز یو عملکرد یدیتول یارهایباشند.  مع یم یریگفرااز 

راز از نرم اف ی،پوشش یلتحل یاز الگو ییکارا یارهایمحاسبه مع ی. براشدزار اکسل استخراج فا

DEAP  یزوج ه هایمشاهد یها برا یانگینم یسهآزمون مقاو برای بررسی تفاوت میانگین ها از 

 استفاده شد. SPSSدر نرم افزار  

نداشت.  یچندانتفاوت در دو دوره مورد مطالعه  یزیجوجه ر شماردر مجموع نشان داد  یجنتا 

بزرگ،  ه هایمزرع در مقابل نشان داد؛کاهش اندکی کوچک و متوسط  ه هایمزرع یدتول یزانم

. تمعنی دار داش یشافزامیزان تولید نه تنها کاهش نداشت بلکه وزن جوجه ها،  یشافزا یلبه دل

 یک یدتول یبرا که گونه اینشان داد، به  یشافزا ه هاهمه مزرع دان به مرغ در یلتبد یبضر

ند در رو ینظم یب به احتمال، مسئله ینا یل. دلبودمصرف شده  یشتریمرغ، دان ب یلوگرمک

 پسدر مقطع  ه ها. سن کشتار در همه مزرعباشد ینگهدار یروزها شمارشدن  یشترروش و بف

تار، سن کش یشافزا یلاست. به دل معنی دارمحسوس و  یشافزا ینداشت و ا یشافزا یریگفرااز 

مه ه در تلفاتهمچنین، درصد . معنی دار داشت یشافزا یزکشتار نمرغ ها در زمان  وزن یانگینم

 ه هایمزرع یفن ییاراکمیانگین  در  در ارتباط با کارایی، .دادنشان معنی دار  یشافزا ه هامزرع

 ین،وجود ا . بامعنی دار یافت نشدتفاوت  از شیوع کرونا پسو  پیشی در دوره پروش مرغ گوشت

حسوس و م بسیار فراگیریاز  پسو  پیش ه هامزرع یو اقتصاد یصیتخص ییکارا میانگین تفاوت

 یصیتخص ییکارا یارهم در مع ی،مورد بررس یتیهر سه گروه ظرف که در گونه ای؛ به بوددار  یمعن

متوسط و بزرگ به  یواحدها معنی دار داشتند، هرچند کاهش  یاقتصاد ییکارا یارو هم در مع

 .رده بودندتجربه کرا  یاقتصاد ییکارا یجهو در نت یصیتخص ییدر کارا یشتریکاهش ب یطور نسب

 سیاستی زیر ارائه می شود: یها، پیشنهادباالبا توجه به نتایج 

از پس و پیشدر دو دوره  ه هامزرع یو اقتصاد یصیتخص ییکاراتفاوت  گویای کلینتایج  -1

هر چند، به خاطر نبود آمار و اطالعات . بوددار  یو معنبه صورت محسوس  فراگیری

ین تعیاین کاهش  علت های همه نمی توان به صورت دقیق این نتیجه مبنایدقیق، بر

به نظر می رسد اخالل در ناوگان حمل و نقل با وجود این، ، آنان را مشخص کرد و سهم

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

د؛ بنابراین توجه بیشتر مدیران و نو قرنطینه ای در این زمینه نقش موثری داشت

 یک برنامه ویژه و و اجرای به هنگام ینتدوبرای سیاستگزارن بخش خصوصی و دولتی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14بررسی اثرگذاری های فراگیری...

ی منف پیامدهایمی تواند  ضروری به نظر می رسد که شرایط اضطراری برای جایگزین

 این گونه شرایط را محدود کند. آسیب و زیان های احتمالیو 

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

 همی شود مالکان و مدیران فنی مزرع تأکید، نددار ضه محصولو تداوم عر انگیزه تولید

 تریتوجه ویژه  فراگیری شرایط بحرانیدر  به ویژههمه شرایط و  مرغ گوشتی در های

مکانیزه  و بندی از طریق زمان داشته باشند؛ و مدیریتی و اقتصادی ه هایبه مسئل نسبت

و فروش محصول به عنوان مثال از طریق اپلیکیشن های  ها کردن فرایند تامین نهاده

 واندچنین اقدامی می ت تولید و بازاریابی را فراهم کنند. روندامکان روان کردن اینترنتی 

 بکاهد.  شرایط بحرانی آسیب گستردگیاز توجهی  شایانتا حد 
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Extended Abstract 

Introduction 

The Covid-19 virus pandemic has affected the entire world and all economic 

sectors. The agricultural sector has been affected by this crisis from various 

dimensions, too. The broiler industry is the largest industry in Kurdistan 

province, which has been affected by this pandemic in various ways, such as 

supply chain of inputs, changes in supply and demand structures. The broiler 

industry of Kurdistan province has directly and indirectly created 

employment for about 14,000 people. Kurdistan province has more than 750 

active broiler farms, which use about 15 million broiler chicken pieces in each 

period and 60 million pieces per year. Kurdistan province produces about 4% 

of the country's chicken meat. This study aims to investigate and estimate the 

implications of the Corona pandemic on production, performance and 

economic efficiency of broiler farms in Sanandaj township, Kurdistan 

province, Iran.  

Materials and Methode 

Production and performance criteria were extracted from summarizing and 

comparing data in Excel software. To estimate the efficiency criteria by data 

envelopment analysis model, DEAP software was used; and in order to 

evaluate the difference between the means, the matched-pairs t-test was 

conducted in SPSS software. Necessary data were obtained through a simple 

random sampling method. The collected data were related to two breeding 

periods in autumn 2019 before the pandemic, and autumn 2020 after the 

pandemic. All production, performance and efficiency measures calculated 

and compared in pre-pandemic and post-pandemic periods. 

Results and discussion 
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The results showed that the total number of day-old chicks in pre-pandemic 

and post-pandemic periods was not significantly different. Total production 

of small and medium farms decreased slightly in the post-pandemic period; 

whilst total production in large farms, due to the increase in weight of 

chickens, not only did not decrease but also increased significantly. The 

grain-to-chicken conversion ratio increased on all farms, so that more grain 

was used to produce one kilogram of chicken, in the post-pandemic period. 

The reason for this could probably be the irregularity in the sales process and 

the increase in the number of storage days. The age of slaughter increased in 

all farms in the post-pandemic period, significantly. Due to the increase in 

slaughter age, the average weight of chickens at slaughter also increased 

significantly. Furthermore, the percentage of losses in all farms showed a 

significant increase. Regarding efficiency, no significant difference was 

found in the average technical efficiency of broiler farms before and after the 

corona outbreak. Nevertheless, the difference between the average allocation 

and economic efficiency of the farms in the  pre-pandemic and post-pandemic 

periods were significant; In all three capacity groups, there was a significant 

decrease in both allocation efficiency and economic efficiency in the post-

pandemic period. 

Suggestion 

The results showed a significant decrease in allocative and economic 

efficiency of the farms in post-pandemic relative to pre-pandemic periods, 

therefore, more attention is needed by managers and policy makers in the 

private and public sectors to develop and implement a special and alternative 

program for emergencies  like COVID-pandemic. 

In order to limit the reduction of allocation and economic efficiency, which 

play an important role in maintaining the motivation of production and 

continuity of product supply, it is suggested that broiler farms develop 

managerial and economic strategies including scheduling and mechanizing 

the process of supplying inputs and selling the product. 

JEL Classification: Q1, Q17, D49, N50 

Keywords: Kurdistan Province, Data Envelop Analysis, Covid-19, Economic 

Efficiency, Broiler industry 

 

 


