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شدۀ هر کیلوگرم مرغ  اي مؤثر بر قیمت تمام تعیین سهم عوامل هزينه

 چندشاخصه در استان تهران گیري  گوشتي با روش تصمیم
 

 

1سيدعبداله حسيني
 3، حميدرضا سيدآبادی2زاده مالری مرتضي کوچک ،*

 
 کشور دامي علوم تحقيقات استادیار، بخش تحقيقات تغذیه، مؤسسۀ .1

 ه علوم دامي، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارکارشناس ارشد، گرو. 2

 محقق، بخش تحقيقات بيوتکنولوژی، مؤسسۀ تحقيقات علوم دامي کشور. 3
 

 /09/11تاریخ پذیرش مقاله:  14/07/1393تاریخ وصول مقاله: 

 

 چكيده

گيوري چندشاخصوه در اسوتان     هر كيلوگر  مرغ بوا روش تصوميم  شدۀ  اي مؤثر بر قيمت تما  اين مطالعه براي تعيين سهم عوامخ هزينه

، و 40000توا   35000، بوين  35000تهران اناا  گرفت. مزارع براساس هزينۀ توليد هر كيلوگر  مرغ زنده، به سه گروه هزينوۀ كمتور از   

هواي واكسون، آزمايشوگاه، سووخت،       هزينوه  آوري شود.   نامه فمع بندي و اطالعات موردنظر ازطريق پرس   ريال طبقه 40000بيشتر از 

سوهم  . پرسنلي از عوامخ ايااد اختالا قيمت بين سوه گوروه بررسوي شود     و بيمه، بستر،، ها ونقخ، فوفه، خورام، آب، افزودني حمخ

تفواوتي ازنظور    گيري چندشاخصه تعيوين شود.    مؤثر بر ايااد اختالا قيمت هر كيلوگر  بين سه گروه با روش تصميماي  عوامخ هزينه

هواي آن، پرسونلي، واكسون، و     هواي آب و افزودنوي   شده، مشاهده نشد. هزينوه  وزن زنده و ضريب تبديخ خورام بين سه گروه بررسي

كه هزينۀ خورام و بيمه كمترين  داشتند، درحالي شده سوخت سهم فراواني بر اختالا قيمت محصول توليدي در بين سه گروه بررسي

اي داشت. براساس نتوايج   تومان كمترين بهروري را از منابع هزينه 4000ه با هزينۀ توليد باالتر از گرو سهم را به خود اختصاص دادند.

عنوان مثال، در اين تحقيوق   اي توفه شود. به هاي توليد در مزارع مرغداري بايد به تمامي عوامخ هزينه تحقيق حاضر، براي كاه  هزينه

هواي گونواگون    هاي توليد، تأثير اندكي در ايااد تفاوت بين گوروه  ن سهم در كخ هزينههزينۀ خورام و بيمه با وفود بيشترين و كمتري

 شده داشت. بررسي

 شده، مرغ گوشتي. اي، قيمت تما  گيري چندشاخصه، سهم عوامخ هزينه  تصميم ها: واژه كلید
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 مقدمه

ترين عامخ مؤثر بر رونود توليود و    شدۀ كاال، مهم هزينۀ تما 

حوود توليوودي اسووت. صوونعت پوورورش  سووودآوري هوور وا

هاي گوشتي نيز از اين امر مستثنا نيسوت و اسوتفادۀ    فوفه

هاي توليد  تواند در كاه  هزينه اي مي بهينه از عوامخ هزينه

بودن آن مؤثر باشد. نتايج پژوهشوي تحوت عنووان     و رقابتي

بررسي اقتصادي عواموخ توليود در واحودهاي توليود مورغ      

غ نشوان داد كوه پونج عاموخ     گوشتي در شهرستان ساوفبال

هاي دان، نيروي كار، بهداشت و درموان،   كمّي و كيفي نهاده

دار در ميوزان توليود    روزه تأثير معنوي  سوخت، و فوفۀ يك

وري و تخصيص بهينوۀ عواموخ    (. در بررسي بهره2داشتند )

توليد مرغ گوشتي در شهرستان ساوفبالغ نشان داده شد از 

كمتور از حود بهينوه اسوتفاده     روزه  نيروي كار و فوفۀ يك

(. مديريت نامطلوب واحدهاي مرغ گوشوتي يوا   2شود ) مي

نشوردن از نيوروي كوار و     فقدان مدير فني موفوب اسوتفاده  

دليخ عد   روزه به هاي يك رفتن تعداد زيادي از فوفه ازبين

كنترل غذا و وضعيت عوامخ دموا، رطوبوت، هووا، و غيوره     

وليوود واحوودهاي (. مقوودار مصوورا دان بوور ت5شووود ) مووي

مرغداري گوشتي مؤثر است. نتايج تحقيقات نشوان داد كوه   

وري متوسط  وري فزئي عوامخ، در شرايطي كه بهره در بهره

وري نهايي  و بهره 392/0شده  دان مرغ در واحدهاي بررسي

بوده است و بوا توفوه بوه مقودار      212/0طور متوسط  آن به

بوه ارزش   وري نهوايي  كه براي متوسط نسبت بهوره  764/0

هواي مووردنظر از دان    آمده، در مرغداري دست  اين نهاده به

 (. 6شود ) از حد مطلوب استفاده مي بي  

گيوري چنودمعياره    امروزه به اسوتفاده از فنوون تصوميم   

(Multi Criteria Decision Making (MCDM) در )

(. 10و  9، 7، 4، 3مووديريت، توفووه زيووادي شووده اسووت ) 

هواي اقتصوادي در    گيوري و مودل   يماستفاده از فنوون تصوم  

هاي پرورش مورغ   وري در واحد ريزي و افزاي  بهره برنامه

شوده،    تواند مفيد باشد. در اغلب تحقيقات اناا  گوشتي مي

اند، با اين حال به تأثير  وري بررسي شده عوامخ مؤثر بر بهره

شدۀ مرغ زنوده كمتور توفوه     اي بر قيمت تما  عوامخ هزينه

سوواس نتووايج حاصووخ از طوورح آمووارگيري شووده اسووت. برا

، تعداد كخ 1390مرغدارهاي گوشتي صنعتي كشور در سال 

واحود بوا    17714واحدهاي صنعتي مورغ گوشوتي كشوور    

قطعه اسوت. از ايون تعوداد، بوي  از      301366460درفيت 

واحد توليد مرغ مربوب به استان تهران اسوت. مقودار    150

تن اسوت   1700000برابر با  1390گوشت توليدي در سال 

تون   90000كه سهم توليد گوشت مرغ استان تهران برابر با 

و به عبارت ديگر، ش  درصد از كخ توليود كشوور اسوت    

(1 .) 

كوووه آگووواهي موووديران صووونعت طيوووور و    از آناوووا

هوواي گوشووتي از سووهم عوامووخ  دهنوودگان فوفووه پوورورش

شودۀ مورغ زنوده و همچنوين      اي مؤثر بر قيمت تموا   هزينه

ۀ محصول توليدي، در افزاي  بوازدهي ايون   شد قيمت تما 

تواند بسيار مفيد باشد. هدا از اناوا  پوژوه     صنعت مي

هواي موؤثر بور قيموت      حاضر، برآورد سوهم عواموخ هزينوه   

هواي   شدۀ محصول توليدي واحدهاي پورورش فوفوه   تما 

گيري چندشاخصوه   گوشتي در استان تهران با روش تصميم

 است. 

 

 ها مواد و روش

اطالعات مرغداران استان تهران از معاونت بهبوود   ها و داده

هوواي مرغووداران اخووذ و سووپس  توليوودات دامووي و تعوواوني

ريووزي،  براسوواس درفيووت فوفووه  واحوودهاي مرغووداري  

شودۀ    بندي گيري طبقه بندي شدند. براساس روش نمونه طبقه

درصد از واحدهاي مرغداري موفوود   40تصادفي، حداقخ 

 15000هاي كمتر از  با درفيتواحد پرورش  42در استان )

قطعووه(   30000، و بيشووتر از 30000تووا  15000قطعووه، 

انتخاب شدند. اطالعات الز  )مانند اطالعات و مشخصات 

عمومي مرغدار و همچنوين اطالعوات فنوي و پرورشوي از     
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هواي   ها، سوويه  قبيخ وضعيت مديريت، تعداد و اندازۀ سالن

بخووري، سيسوتم   شده، سيستم دانخووري، سيسوتم آ   استفاده

تهويه، سيستم گرما و سرماي سالن، سيسوتم نوور، سيسوتم    

كنترل سالن )خودكار يا دستي(، نووع بسوتر، نحووۀ تهيوه و     

سازي دان، برنامه بهداشتي و واكسيناسيون، تعداد دوره  آماده

ها،  زمان فاصلۀ بين دوره هاي هر دوره، مدت در سال، هزينه

ول بهار و تابستان نحوۀ فروش، و عرضۀ محصوالت( در ط

از تما  مزارع منتخوب فوفوۀ گوشوتي اسوتان      1392سال 

و مصوواحبۀ حضوووري از مرغووداران   كمووك پرسشوونامه بووه

 آوري شد.  منتخب، فمع

واحدهاي پرورش، براساس هزينۀ توليود هور كيلووگر     

، 35000مرغ زنده، به سه گروه واحدهاي با هزينۀ كمتور از  

بنودي و بوا    ريال طبقوه  40000، و بيشتر از 40000-35000

شده شامخ هزينوۀ   اي بررسي هم مقايسه شدند. عوامخ هزينه

ونقوخ،   واكسن، بستر، ضدعفوني، آزمايشگاه، سوخت، حمخ

شوده،   هاي اسوتفاده  خريد دان، خريد فوفه، آب و افزودني

گيري چندشاخصه مدل  بيمه، و پرسنلي بود. از مدل تصميم

( Simple Additive Weighted; SAWماموع سادۀ وزني )

شوده محصوول    براي تعيين سهم عوامخ مؤثر بر قيمت تما 

افوزار   ، بوا نور   SAWاستفاده شد. قبخ از اسوتفاده از روش  

هوا   دار شناسايي و از آن اي معني عوامخ هزينه SPSSآماري 

 در روش مديريتي استفاده شد. 

گيووري  هوواي تصووميم توورين روش ، از سووادهSAWموودل 

ها،  اوزان شاخص  توان با محاسبۀ مي كه چندشاخصه هست

راحتي از آن استفاده كرد. استفاده از ايون روش، مسوتلز     به

سوازي خطوي    مقيواس   گيري، بوي  كردن ماتريس تصميم كمّي

شده  مقياس  گيري، ضرب ماتريس بي مقادير ماتريس تصميم

( بووا *Aهووا، و انتخوواب بهتوورين گزينووۀ ) در اوزان شوواخص

 ست:ا 1استفاده از رابطۀ 
 

 (1)  
n

i ij j

j

A A Max n w



  
  
  


1

 

 

( كوه  *Aشوود )  اي انتخواب موي   گزينهSAW در روش 

  از بقيوۀ ( nijwj)وزني آن   شدۀ مقياس  حاصخ فمع مقادير بي

 ها بيشتر باشد. گزينه

 

 نتایج و بحث

بين ميوانگين وزن زنوده در زموان كشوتار، ضوريب تبوديخ       

توليد در سوه   ها، و شاخص ماني مرغ خورام و درصد زنده

 (. 1گروه تفاوتي مشاهده نشد )فدول 

 
 شده های عملکردی در واحدهای بررسي . فراسنجه1جدول 

 شاخص توليد گروه
 وزن زنده

 )گر (
 ضريب تبديخ خورام

 ماندگاري

 )درصد(

>35000 2/209 2524 205/2 22/87 

35000-40000 7/204 2495 157/2 94/85 

40000< 2/199 2514 195/2 66/83 

SEM 84/4 42/29 033/0 68/0 

     SEM: ها خطاي استاندارد ميانگين 
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هاي مصرفي بر قيمت هر كيلوگر  مرغ زندۀ  سهم نهاده

آمده است.  2شده در فدول  توليدشده در سه گروه بررسي

شوده طبوق    براي بررسي سهم عوامخ مؤثر بور قيموت تموا    

 گيووري تشووشيخ شووود. بايوود موواتريس تصووميم SAWروش 

هاي مصرفي بر قيمت هر كيلوگر  مورغ   بنابراين سهم نهاده

عنووان    بوه  2و در فدول   ي در سه گروه محاسبه زندۀ توليد

گيري تششيخ شد. در مرحلۀ بعود مواتريس    ماتريس تصميم

گيري تششيخ شود )فودول    مقياس براي ماتريس تصميم  بي

سوازي، روش خطوي    مقيواس  شده در بوي  (. روش استفاده3

هوا، فنبوۀ مثبوت     اين روش، اگر تمامي شواخص  است. در

داشته باشند، هر مقودار را بوه مواكزيمم مقودار موفوود در      

 . يعني:  كنيم ا ، تقسيم مي jستون 

(2) ij

ij

ij

a
N

Max a
 

مقيواس،   هريك از افزاي ماتريس بي Nijدر اين رابطه، 

aij گيووري، و  هريووك از عناصوور موواتريس تصووميمMax aij 

شده براي هريك  هاي بررسي ر مقدار مربوب به گزينهحداكث

 گيري است. ها در ماتريس تصميم از شاخص

هوا، فنبوۀ منفوي داشوته باشوند،       چنانچه تمامي شاخص

 كنيم: عمخ مي 3صورت رابطۀ  به

(3) ij

ij

ij

a
N

Max a
 1 

مقيواس،   هريك از افزاي ماتريس بي Nijدر اين رابطه، 

aij گيووري، و  موواتريس تصووميم هريووك از عناصوورMax aij 

شده براي هريك  هاي بررسي حداكثر مقدار مربوب به گزينه

 گيري است. ها در ماتريس تصميم از شاخص

هواي بواال، بوين     آمده از هريك از فرموول  دست مقدار به

شود. اين مقياس خطي است و همۀ نتايج را  صفر و يك مي

 كند. به يك نسبت خطي مي

( از روش 5هوا ) فودول    ان شواخص براي محاسبۀ اوز

 اند از: آنتروپي استفاده شد. مراحخ اين روش عبارت

( كه بيانگر سهم هريك از Pij. محاسبۀ توزيع احتمال )1

(. براي محاسبۀ توزيع 4است )فدول  0-1عناصر در دامنۀ 

 استفاده شد: 4از رابطۀ  Pijاحتمال 

(4) ij

ij m

iji

a
P

M a




 1

 

محاسبه گرديود. بوراي    Ej  مقدار آنتروپي . در گا  دو2

 استفاده شد: 5از رابطۀ  Ejمحاسبۀ توزيع احتمال 

(5) 
m

j ij ij

i

E k p *Lnp


    
1

 

 شده است. هاي بررسي تعداد گزينه Kدر اين رابطه، 

محاسوبه خواهود    dj. در گا  سو  مقدار عد  اطمينان 1

 است: 6صورت رابطۀ  شده به شد. فرمول استفاده

(6                                           )jd Ej 1 

محاسوبه   WJهوا يوا    . در مرحلۀ آخور، اوزان شواخص  2

 است: 7صورت رابطۀ  شده به خواهد شد. فرمول استفاده

(7) j

j n

jj

d
W

d




 1

 

اي در سووه گووروه   اسووتفاده از عوامووخ هزينووه درصوود 

ازاي توليود هور كيلووگر      توليد بهينۀ هز مرغداري براساس

نشوان   6در فدول SAW  ۀوزن زنده با روش مديريتي ساد

شوده   اي مطرح شده است. سهم تأثيرگذار عوامخ هزينه داده 

توليد هور كيلووگر    هزينۀ  فوق براي گروه با هاي فدولدر 

و بوراي گوروه بوين     3/81ريوال   35000كمتر از  ۀوزن زند

 40000و براي گروه بواالتر از   7/81ريال  35000-40000

سوهم اسوتفاده از    ۀدرصد برآورد شد. در محاسب 8/43ريال 

دار نشوده   ها معنوي  اي، عواملي كه در بين گروه عوامخ هزينه

علت تأثير ناچيزشان در محاسبات موديريتي اسوتفاده    بود به

هوواي خوووراكي، پرسوونخ، واكسوون،   . آب و افزودنووينشوود

دان  و ،نقخ، آزمايشگاه، بيموه و سوخت، خريد فوفه، حمخ

 توليود در واحودهاي  هزينوۀ   از عوامخ تأثيرگذار بر تنوع در

 بود.شده  بررسي
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 گیری(  )ماتريکس تصمیمSAW گیری  در سیستم تصمیم شده های استفاده . شاخص2جدول 

 گيري عامخ تصميم

 گيري در تصميم شده هاي استفاده شاخص

 كيلوگر  وزن زنده به ريال()هزينۀ عوامخ گوناگون در توليد هر 

 پرسنلي بيمه آب و افزودني دان فوفه ونقخ حمخ سوخت آزمايشگاه واكسن

 1284 235 130 23536 3489 204 1118 92 809 35000كمتر از 

40000-35000 863 70 1167 205 4772 25125 261 233 2002 

 2786 282 413 27748 5912 295 1829 102 1465 40000باالتر از 

 6072 750 804 76509 14173 705 4114 264 3137 فمع

  (Simple Additive Weighted = SAW)وزني ۀمدل ماموع ساد

 

 
 2های جدول  داده ۀشد مقیاس  . ماتريس بي3جدول 

 گيري عامخ تصميم

 گيري در تصميم شده هاي استفاده شاخص

 ريال()هزينۀ عوامخ گوناگون در توليد هر كيلوگر  وزن زنده به 

 پرسنلي بيمه آب و افزودني دان فوفه ونقخ حمخ سوخت آزمايشگاه واكسن

 1 9915/0 1 1 1 1 1 7609/0 1 35000كمتر از 

40000-35000 9374/0 1 9580/0 9951/0 7311/0 9407/0 4981/0 1 6414/0 

 4609/0 8262/0 3148/0 8518/0 5901/0 6892/0 6113/0 6863/0 5522/0 40000باالتر از 

 

 
 Pijتوزيع احتمال  ۀ. محاسب4جدول 

 گيري عامخ تصميم

 گيري در تصميم شده هاي استفاده شاخص

 )هزينۀ عوامخ گوناگون در توليد هر كيلوگر  وزن زنده به ريال(

 پرسنلي بيمه آب و افزودني دان فوفه ونقخ حمخ سوخت آزمايشگاه واكسن

 2115/0 3133/0 1617/0 3089/0 2462/0 2894/0 2717/0 3485/0 2579/0 35000كمتر از 

40000-35000 2751/0 2651/0 2837/0 2908/0 3367/0 3284/0 3246/0 3107/0 3297/0 

 4588/0 3760/0 5137/0 3627/0 4171/0 4198/0 4446/0 3864/0 4670/0 40000باالتر از 
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 ها اوزان شاخص ۀ. محاسب5جدول 

 

 يريگ در تصميم شده هاي استفاده شاخص

 ماموع )هزينۀ عوامخ گوناگون در توليد هر كيلوگر  وزن زنده به ريال(

 پرسنلي بيمه آب  و افزودني دان فوفه ونقخ حمخ سوخت آزمايشگاه واكسن

Ej 9650/0 9892/0 9756/0 9852/0 9797/0 9979/0 9121/0 9953/0 9574/0  

Ej-1 0350/0 0108/0 0244/0 0148/0 0203/0 0020/0 0679/0 0037/0 0426/0 2414/0 

Weight 1451/0 0447/0 1009/0 0612/0 0841/0 0083/0 3641/0 0152/0 1763/0 1 

Ej :مقدار آنتروپي، dj: و  ،مقدار عد  اطمينانW: ها اوزان شاخص 
 

 SAWبا روش مديريتي شده  بررسي ای در سه گروه مرغداری . درصد استفاده از عوامل هزينه6جدول 

 گروه
 اي تفاده از عوامخ هزينهاس

 )درصد(

>35000 3/81 

35000-40000 7/81 

40000< 8/43 

 

 40000هوا بوي  از    در واحدهايي كه هزينوۀ توليود آن  

درصود بورآورد    8/43اي  ريال بود، استفاده از عوامخ هزينوه 

هاي توليود در ايون    وري پايين از نهاده گر بهره شد. اين بيان

وري، يعنوي اسوتفادۀ    تعريوف بهوره   واحدهاست. باتوفه به

توان اسوتنباب   مطلوب از منابع براي حصول توليد بهينه، مي

سبب عد  تووازن   وري پايين در اين واحدها به كرد كه بهره

در ورودي و خروفووي اسووت. بووه عبووارت ديگوور، در ايوون 

ها( استفادۀ مطلوب نشوده   اي )نهاده ها از عوامخ هزينه واحد

افت بوازده گرديوده اسوت. بواالبودن     است كه اين منار به 

هزينۀ توليد، سبب كاه  سود در اين واحدها شده داشت. 

بوودن بوازده    دليخ سوددهي كم، ضعف در موديريت، كوم   به

هوواي سوونتي در توليوود،    كووارگيري روش واحوودها، و بووه 

هاي گوشتي در ايران، فعاليتشوان را   دهندگان فوفه پرورش

 (.8دهند ) كمتر توسعه مي

اي )درصود( بور اخوتالا     ك از عوامخ هزينوه سهم هري

در استفاده  SAWروش مديريتي  قيمت محصول توليدي به

 7از منابع براي توليد هور كيلووگر  وزن زنوده در فودول     

هواي خووراكي بيشوترين     آورده شده است. آب و افزودنوي 

سهم را در اختالا قيمت محصول توليودي در واحودهاي   

بوه عبوارت ديگور، از     درصود(.  41/36شده داشت ) بررسي

  هاي آن در حد بهينه اسوتفاده  اي آب و افزودني عامخ هزينه

از انودازۀ   نشده است. احتماالً مرغوداران بوه اسوتفادۀ بوي      

ها براي فلوگيري از تلفات و يا هنگا  درگيري بوا   افزودني

هوا، تمايوخ زيوادي دارنود. از آناوا كوه هزينوۀ آب         بيماري

گيوورد،  هووا را در برنمووي هزينووه تنهووايي درصوود بووااليي از بووه

انود.   هاي آن موفب افزاي  سهم ايون عاموخ شوده    افزودني

بور قيموت    بنابراين بايستي براي كواه  سوهم ايون هزينوه     

ها توفه بيشتري شود. سوهم   شدۀ محصول، به افزودني تما 

اي ديگر همچون پرسنخ، واكسن، سووخت، و   عوامخ هزينه

شدۀ هر كيلو وزن زنوده،   فوفه نيز در باالبودن قيمت تما 

اي مانند دان و بيمه به علوت   شايان توفه بود. عوامخ هزينه

ها نق  شايان تووفهي در افوزاي  هزينوۀ     بودن هزينه ثابت

توليد نداشتند. از اين عوامخ در حد بهينه و يشسان در كوخ  

 واحدها استفاده شده بود.
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 SAWروش مدیریتی با شده  بررسي ی در واحدهای. سهم عوامل مؤثر بر اختالف قیمت محصول تولید7جدول 

 سهم )درصد( اي عامخ هزينه

 41/36 ها آب و افزودني

 63/17 پرسنخ

 51/14 واكسن

 09/10 سوخت

 41/8 فوفه

 12/6 ونقخ حمخ

 67/4 آزمايشگاه

 52/1 بيمه

 83/0 دان

 100 فمع

 

براسوواس نتووايج حاصووخ، وزن زنووده و ضووريب تبووديخ 

داري  شوده اخوتالا معنوي    گوروه بررسوي   خورام بين سوه 

هاي توليود هور كيلووگر      نداشت و در ايااد اختالا هزينه

اي آب و  موورغ زنووده در بووين سووه گووروه، عوامووخ هزينووه  

هاي آن، پرسنلي، واكسن و سوخت بيشترين سوهم   افزودني

كه هزينۀ خورام و بيمه كمترين سهم را  را داشتند، درحالي

ه بوا هزينوۀ توليود بواالتر از     گورو  به خود اختصاص دادند.

 اي داشتند. وري را از منابع هزينه تومان كمترين بهره 4000

 

 منابع

انتشوارات معاونوت    (1389) آمار معاونت اموور دا   .1

 امور دا ، طرح و برنامه.

بررسي اقتصادي عوامخ توليود   (1380) ا ح چيذري .2

در واحوودهاي توليوود موورغ گوشووتي در شهرسووتان    

 .25-22: 51 .وه  و سازندگيپژ ،ساوفبالغ

و  الهيان ه، شويوازاد     س ع، زاغري  ، لطف حسيني .3

تعيووين سووطح مناسووب متيووونين   (1390) موورو  ح

هوواي مووادر بووا اسووتفاده از روش اقتصووادي      موورغ

هاي  گيري بر مبناي پاس   حداكثرسازي سود و تصميم

 .333-329(: 4)42علو  دامي ايران.  ،چندگانه

 ،مباحث نوين تحقيق در عمليوات  (1385)   مؤمني .4

 انتشارات دانشگاه تهران.

وري و تخصيص  بررسي بهره (1377) ح نسب  نيك .5

عوامووخ توليوود موورغ گوشووتي در شهرسووتان     ۀبهينوو

دانشگاه تربيت  ،كارشناسي ارشد ۀنام پايان ،ساوفبالغ

 مدرس.

وري عواموخ   بهوره 1375) ق و دشوتي  س يزداني .6

ماموعووه مقوواالت اولووين  ،يووورتوليوود در صوونعت ط

كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران )فلد اول(، دانشگاه 

 سيستان و بلوچستان، زاهدان.

بررسي وضوعيت گوسوفندان    (1381) ي پور عباس .7

 ۀگووزارش نهووايي پووروژ  ،پوورواري در اسووتان ايووال  

 تحقيقات علو  دامي كشور، كر . ۀتحقيقاتي، مؤسس

هاي عملشردي  شاخصارزيابي  (1382) ر رضازاده .8

گوزارش   ،در واحدهاي پورورش دان اسوتان خراسوان   

مركز تحقيقوات كشواورزي و    ،تحقيقاتي ۀنهايي پروژ

 .28منابع طبيعي استان خراسان رضوي. ص. 
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