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 چكیده

در  گیرنده یمتصم یبانیپشت یبرا یاریمتصم های یستمس یریکارگ به یران،ا یوررقابت کامل حاکم در صنعت طبا توجه به ساختار 

 یها شده که قادر است شرکت یطراح یاریمتصم یستمس یک یق،تحق یندر ا. برخوردار است یا العاده فوق یتاز اهم یاتیح یماتتصم

پرورش آنها و فروش  یا روزه یک یها بر فروش جوجه یدرست مبن یممرغ را جهت اتخاذ تصم وشتگ یدتول یكپارچه یایرهزنج

برای این . ها محاسبه شودبرای طراحی این سیستم الزم است که شود حاصل از اتخاذ هر یک از گزینه. یدنما یبانیبصورت مرغ پشت

محاسبه سازی و مدل یرهاستهالک و غ ی،واکسن، دارو، خدمات فن خوراک، های ینهبا توجه به هز هر گزینهشده  تمام های یمتقمنظور 

 یستمس ینا. شود یاستفاده م یشبكه عصب همراه با بكارگیری یزمان یسر یكردرو از یزبازار ن های یمتقبرای محاسبه  .شود یم

و  "اگر شود یچه م" هایسناریو هایی در حوزهیلتحل و مختلف محاسبه کند یها زمان یرا برا سود حاصلرا دارد که  ینا یتقابل

یاری  یحصح و گزینه یکاربر را در انتخاب استراتژو نیز تحلیل حسایست روی پارامترهای اصلی مساله ارائه دهد تا هدف  یجستجو

 .رساند

 کلمات کلیدی

 یزمان یگوشت مرغ، سر یكپارچه یدتول یرهگوشت مرغ، زنج ی،گوشت روزه یکجوجه  ی،شبكه عصب یار،یمتصم یستمس

 

 

 مقدمه -1
 صنعت طیور در ایران، برخالف بازارهای این صنعت در سایر کشورها، بازار

 در نقشی هیچ تولیدکننده ای که به گونه [5]کامل است رقابت ساختار دارای
 تولید زمان تعیین توانایی و امکان تولیدکنندگان لیکن گذاری ندارد، قیمت

شده و  تمام به قیمت با توجه را خود تولید برنامه تنظیم همچنین و مناسب
در  تولیدکنندگان ماندگاری و دهیسود میزان طرفی از. دارند قیمت روز بازار

 مرغ ایران، در خوک گوشت مصرف عدم به توجه با. است مهم بسیار کشور

 کمترین لذا .است مردم عموم غذای در تامین پروتئین منابع ترین مهم از یکی

 و واقعی دهی سود. شد خواهد صنعت در التهاب ایجاد موجب تولید در تزلزل
 استراتژیک کاالی این تامین موجب متعارف غیر های راه از سود کسب عدم

 و منطقی سود باید تولیدکننده پس. گرد می مناسب با قیمت و کافی میزان به
و در بازار باقی بماند  دهد خود ادامه تولید به بتواند تا نماید کسب را یکنواختی

  .است وی تصمیمات از پشتیبانی و دهیبرنامه نیازمند مهم این و
و مرغ   مرغ مادر گوشتی  عمودی شامل مرغ اجداد،تولید گوشت مرغ به شکل 

لید گوشت مرغ وت ها دارای زنجیره کاملگوشتی می باشد که برخی از شرکت
در ایران [. 5]دهستنبرخی به صورت نیمه کامل و اکثراً به صورت مستقل  و

کنند که این موضوع باعث مستقل عمل میبسیاری از شرکتها به صورت 
واحد  10111قریب به . ایجاد ساختار رقابت کامل در این بازار گردیده است

ل واحد کشتارگاه به صورت مستق 221 واحد مرغ مادر و 051مرغ گوشتی، 
های نیمه یکپارچه یا بخش کوچکی از تولید کشور در شرکت. عمل می کنند

برای مدیران در  حیاتی و مهم تصمیمات از یکپارچه صورت می گیرد، لذا یکی
:  از انتخاب بین دو گزینه است گوشت مرغ عبارت تولید زنجیره های مجموعه
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 بصورت فروش و آنها پرورش (ب یا روزه؛ یک گوشتی های جوجه فروش (الف

 فوق، استراتژی بین دو از تا دارد تمایل هامدیریت اینگونه مجموعه. مرغ

 مقادیر به توجه با استراتژی هر سودآوری میزان .کند انتخاب را سودآورترین

 .شود می تعیین بازار قیمت بینی پیش مقدار و شده تمام قیمت
گیری مزبور در در این تحقیق سعی بر آن است که ابتدا مساله تصمیم

سازی شود، خصوص انتخاب یکی از دو استراتژی فوق، به طور کامل مدل
گیران را در سپس سیستمی طراحی و ارائه شود که از طریق آن بتوان تصمیم

برای همین منظور بخش . خصوص انتخاب استراتژی مناسب، پشتیبانی نمود
 محاسبه و بازار بینی قیمت مهمی از این تحقیق به ارائه مدلی برای پیش

 یعنی ایران در صنعت مرغداری اصلی های خروجی برای شده تمام های قیمت

سیستم ارائه شده براساس مدل  .پردازدمی مرغ روزه وگوشت یک جوجه
 مدیریت یار است که دارای یک زیر سیستمگیری، یک سیستم تصمیمتصمیم

 زیر سیستمگیری و یک سازی و مدیریت مدل تصمیممدل برای ذخیره

هایی است که از منابع خارجی و داخلی تامین داده برای مدیریت داده مدیریت
 درست تصمیم اتخاذ جهت در را مدیریت بود خواهد قادر سیستماین.اندشده

 مرغ بصورت فروش و آنها پرورش روزه یا یک های جوجه فروش بر مبنی

 هفته  مثل)مشخصی  زمان یک در اینکه مورد در گیری تصمیم. کند پشتیبانی

nاز یک هر سود حاصل از اساس بر شود، انتخاب استراتژی کدام( ام 

 شده  تمام قیمت که است الزم  برای محاسبه سود. شود می تعیین ها استراتژی

براساس یک مدل ریاضی  زنده مرغ کیلو هر روزه و یک جوجه قطعه هر
همچنین این  .گردند بینی نیز پیش کدام هر بازار های قیمت و شود محاسبه

« اگر-شودچه»های هایی در خصوص تحلیلسیستم الزم است که قابلیت

بینی ریسک حاصل از انتخاب هر وحساسیت پارامترهای مساله برای پیش
 . گزینه داشته باشد

 پیشینه تحقیق -2

 و اداره تحقیقات، بازار، ریزی برنامه در گسترده طور به یار  تصمیم های سیستم
ها بکارگیری این سیستم [.19]است  گرفته قرار استفاده مورد پشتیبانی فروش

گیری و ارائه راهکارهای تواند برای حل مسائل تصمیمدر صنایع مختلف می
-ها برای مسائل نیماین سیستم .گشا باشدمناسب برای مواجه با آن راه

یار طراحی تصمیمهای سیستم. [8] شوندساختیافته یا غیرساخیافته طراحی می
اند برای مسائل غیرساخیافته این صنعت طراحی شدهشده در صنعت مرغداری 

  تصمیم د تا در خصوص تولید،نکن می کمک مرغ گوشت تولیدکننده بهکه 
گیرنده همچنین تصمیم . ریزی انجام دهد برنامه های مناسب را اتخاذ کند و

 واکسن وخوراک انبار مانند ذخیره میزان انبار دادهپایگاه از استفاده تواند بامی

گزارش های ارائه . بدهد جدید سفارش نیاز صورت در و داشته کنترل تحت را
 و مرگ میزان شود شامل می ارسال توسط کارشناسان که شده در مورد گله

کند  می کمک مدیران صنعت به ها بیماری و واکسیناسیون های تاریخ میر،
 در را ناهنجاری و اختالف نوع هر و کرده مقایسه هم با را مرغداری مزارع

 .کند شناسایی ها گله
 محل انتخاب جهت در فراوانی در حوزه صنعت مرغداری طیور تحقیقات

، [15]، [11]، [6]، [12]است  گرفته صورت مرغداری مزارع استقرار مناسب

                                                 
1 What-If Analysis 

 استقرار برای محلی چه انتخاب که است این پیرامون این تحقیقات اکثر

  .ایجاد نماید را باالتری اقتصادی توان بازدهی می مزرعه
 صورت مرغی کودهای مدیریت خصوص در مختلفی تحقیقات همچنین

 تولید میزان در مهمی بسیار عامل زمان پرورش در مرغ کود. است گرفته

 آن نیز مصرف دوره پایان در طرفی از. است پرورش محیط در مضر گازهای

 ایاالت نظیر کشورهایی برای را هاییچالش آنها انهدام یا و طریق هر از

 نحوه درباره گیری  تصمیم به نیاز لذا. است ایجاد کرده کانادا و آمریکا متحده

 تحقیقاتی پیرامون و است حیاتی ها کامالً مرغداری در ماده این مدیریت

 [.9]، [11]است   گرفته صورت رابطه این در یارتصمی های سیستم
 و اداره تحقیقات، بازار، ریزی برنامه در گسترده طور یار به تصمیم سیستم

 تعداد. [18]مورد استفاده قرار گرفته است  فروش در صنایع مختلف پشتیبانی
یار توسعه یافتند و در مدیریت کشاورزی و دامپروری به زیادی سیستم تصمیم

در  Stockpolدر استرالیا،  AUSPIGهای اند، مانند سیستم کار برده شده
 .[11]در ایالت متحده  Poultry Management Toolsنیوزلند و 

 تحقیقات مختلف نیز صنایع در بازار بینی پیش و شده تمام قیمت در خصوص

به  باتوجه تحقیقات این. [8]، [21] ،[98] است گرفته صورت تری گسترده
 تصمیم پشتیبانی به اقدام بازار همچنین و قیمت روی بر تاثیرگذار عوامل

 تحقیقات مرغداری صنعت لیکن در. است نموده صنعت آن مدیران برای

بازار صورت نگرفته، زیرا  بینی پیش یا شده و تمام قیمت با رابطه ای در گسترده
های تولید گوشت مرغ در سایر کشورها به صورت یکپارچه اداره عمدتاً زنجیره

 قی را ارائه نمودند که در آن مدلهمکاران تحقی و البته کالنتزی. شوندمی

قیمت  بینی برای پیش تصمیم پشتیبانی جهت در ریزی خطی برنامه بر مبتنی
[. 1] ارائه کردند بندی قطعه و فرآوری سالن از خروجی محصوالت شده تمام

نوع  انتخاب جهت در را مدیران تحقیق مزبور بر اساس مدل ارائه شده،
 های هزینه و مشتری مقبولیت بازار، قیمت به توجه با صرفه به محصول

 .سازد رهنمون می دستمزد نظیر تولید مختلف
 ای پراکنده تحقیقات آیدمی نظر به شده، انجام که هایی  بررسی به توجه با لذا

 است شده انجام در صنعت طیوربازار شده و تمام بینی قیمت پیش خصوص در

 و امکان بوده قابل استفاده تصمیم پشتیانی سیستم در که مدلی امروز تا ولی

 متغیرهای به توجه با ایران، در خصوص به را ها قیمت بینی پیش و بررسی

با توجه به ساختار متفاوت بازار . است صورت نگرفته نماید، ایجاد مختلف
صنعت طیور در ایران و عوامل پیچیده و متعدد فراوان که روی قیمت بازار و 

توان به سادگی این صنعت تاثیرگذار هستند، نمی قیمت تمام شده محصول در
های محاسبه قیمت تمام شده و پیش بینی قیمت بازار که در ادبیات از مدل

یاری عالوه بر آن وجود یک سیستم تصمیم. موضوع وجود دارد استفاده نمود
گشا که بتواند در خصوص انتخاب بهترین استراتژی در این صنعت در ایران راه

 در این تحقیق در لذا. توجه به اهمیت موضوع بسیار ضروری است باشد با

انتخاب بهترین استراتژی و  خصوص در گیری تصمیم مساله پشتیبانی جهت
تواند محصول سیستمی طراحی شده که می پرورش مناسب زمان در نهایت

گیرنده به تصمیم  بازار قیمت بینی پیش همچنین و شده تمام براساس قیمت
 .ساندیاری بر

 گیری سازی مساله تصمیممدل -3

مساله تصمیمی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم انتخاب از بین دو 
 :استراتژی زیر است
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 فروش جوجه یکروزه ( الف

 پرورش و تبدیل جوجه به مرغ و فروش آن( ب
. کندبنابراین متغیر تصمیم در این مساله یکی از دو مقدار فوق را اتخاذ می

هر یک از این دو مقدار براساس سود حاصل از بکارگیری هر یک از انتخاب 
هدف سود است که براساس قیمت تمام شده نتیجه یا متغیر . هاستاستراتژی

 .گرددو قیمت بازار هر یک از محصوالت حاصل از هر استراتژی محاسبه می
ود حد مرغشدن آنها به  لیتا تبد روزه کی یها و پرورش جوجه یزمان نگهدار

به جهت ارائه  ها متیق ینیب شیدر پ نیبنابرا. انجامد یشش هفته به طول م
و  nهفته  یرا برا روزه کیجوجه  و قیمت تمام شده بازار متیق دیبااستراتژی 

و  ینیب شیام پ(n+6)هفته  یتمام شده مرغ زنده را برا متیبازار و ق متیق
نشان داده  1شکل  درکه هستند نوع مدل چهار  یرهایمتغ .میکنمحاسبه 

 .اندشده
 
 
 
 
 
 

 گیرییمتصم یبرا یمدل کمّ یساختار اصل( :  1)ل شك

 جهینت یرهایمتغ(   ) و مرغ(   ) کروزهیسود حاصل از فروش جوجه  زانیم
وجود دارند  ییفاکتورها ،یرگیمیاز تصم یطیدر هر شرا .هدف هستند ای یینها

 رندهگی میتصم یول ی دهندقرار م ریرا تحت تأث یینها جهینت یرهایکه متغ
هستند و توسط  کنترل رقابلیفاکتورها غ نیاکثر ا. آنها ندارد یرو یکنترل
 یرهایمتغکه همان  رهایمتغ نیا. شوندیم نییتع طیو مح ستمیس یاجزا

. ددهنیم لیمسئله را تشک هایتیمحدود ،هستند پارامترها ای قابل کنترلریغ
 شده تمام متیدوره، ق انیمرغ در پا کیوزن مورد انتظار  زانیمدر این مسئله 

با توجه به احتماالت  یهر قطعه مادر یدان، متوسط تعداد جوجه آور لویک کی
استهالک  ،یهر قطعه مادر یبرا یپرسنل های نهیصنعت، هز یریپذ سکیر

هر دوره  انیگوشت مرغ زنده در پا دیهر سر جوجه، مقدار تول یازاساختمان به 
 جینتا یرهایمتغ ...و در هر دوره و هر سال یو هر سال، تعداد کل جوجه آور

 .دهستندر مدل  یانیم
ابتدا برای محاسبه متغیر هدف یعنی سود حاصل از بکارگیری هر استراتژی، 

-جوجه یک) هر یک از دو محصول شده تمام های قیمتمدلی برای محاسبه 

های بازار هر از قیمت. شودارائه می (روزه و مرغ حاصل ازپرورش جوجه
بینی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی حصوالت براساس یک مدل پیشم

استراتژی با محاسبه سود حاصل از هر محصول، در نهایت  .گرددتعیین می
 برای که است ذکر به الزم .متغیر نتیجه را بیشینه کندشود که انتخاب می

 این باید فروش مرغ از حاصل سود با جوجه فروش از حاصل سود مقایسه

 جوجه قطعه یک فروش از حاصل سود در واقع. باشند واحد هم مقادیر

. شود مقایسه) کیلو یک نه(مرغ قطعه یک از حاصل با سود باید روزه  یک

 در تلفات، نظر گرفتن در با (  )ها  رغوزن م میانگین از استفاده با بنابراین

 قطعه هر سودبنابراین . دهیم انجام را مقایسه توانیم می هفته شش انتهای

 :بود خواهند زیر به صورت مرغ به ترتیب قطعه هر و جوجه
                                               
                                      

   و  کروزهی جوجه شده تمام متیقعبارتست از   که در این عبارات 
  

همچنین . است امnهفته  یبرا کروزهیبازار جوجه  متیق ینبی شیپ نمایانگر
موثر در  یپارامترها رمقادی به توجه با زنده مرغ شده تمام متیق نشانگر   

. استام (n+6)هفته  یبازار مرغ زنده برا متیق ینبی شیپ    و  یزمان فعل
به (  )با در نظر گرفتن درصد تلفات گله    وزن میانگین مرغ ها یعنی 

 : شودزیر محاسبه می صورت
                       

 صرفه به مقرون زمانی روزه یک های جوجه فروش یا (الف)استراتژی بنابراین

 و ها جوجه پرورش یا (ب)استراتژی و      باشیم  داشته که بود خواهد
. باشد برقرار این رابطه عکس شود که می داده ترجیح هنگامی مرغ به تبدیل

روزه و مرغ حاصل بسیار زیادی در محاسبه قیمت تمام شده جوجه یکعوامل 
 لاز پرورش جوجه تاثیر دارد که در این تحقیق سعی بر آن شده که این عوام

در ادامه . در قالب مدل ریاضی بیان شودارتباط بین آنها شناسایی شوند و 
پیش  شیوه محاسبه قیمت تمام شده دو محصول جوجه یک روزه و مرغ  و نیز

 .شودبینی قیمت بازار هریک از محصوالت ارائه می

 شده تمام قیمت محاسبه -3-1

 جوجه قطعه هر شده تمام قیمت محاسبه به مربوط مساله اصلی مدل از بخشی
 کلیه که است الزم منظور این برای. است زنده مرغ قطعه هر و روزه یک

 این. شوند شناسایی محصول هر شده تمام قیمت روی تاثیرگذار متغیرهای
 به مربوط 11 تا 1 جداول. اند آمده 1ضمیمه  در 11 تا 1 جداول در متغیرها

 حالیکه در هستند روزه یک جوجه شده تمام قیمت کننده تعیین متغیرهای
. دارند تأثیر زنده مرغ شده تمام قیمت تعیین در 1ضمیمه  جداول همه مجموعه

 کلیه که است الزم زنده مرغ کیلو هر شده تمام قیمت محاسبه در واقع برای
شود فرمول ها و  محاسبه محصول این تهیه برای شده صرف های هزینه

 .آمده است 2نحوه محاسبات در ضمیمه 
توان در کلیه عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده جوجه یک روزه و مرغ را می

 :بندی نمودهای زیر دستهگروه

 داد جوجه ریزی در هر ریزی مانند تعاطالعات پایه واحد جوجه
ها در هر سال، میانگین وزن مرغ در هر دوره، دوره و تعداد دوره

 .های استهالکدرصد تلفات، تعداد کارگر و هزینه

 کشی مانندعوامل موثر در هر دوره جوجه 

 عوامل تعیین کننده قیمت دان 

 پذیری صنعتعوامل مربوط به ریسک 

 عوامل مربوط به هر قطعه مادری 

  های جوجه کشی به ازای هر قطعه جوجه هزینه 

 ی قیمت نهاده کننده عوامل تعیین 
 های هزینه کلیه جوجه، هرقطعه یا زنده مرغ هرکیلو شده تمام قیمت تعیین در

 .شوند سرشکن جوجه قطعه هر یا مرغ کیلو هر برای باید آنها به مربوط
آورده شده  2 و 1توضیحات تکمیلی و نحوه محاسبات عددی در ضمیمه 

 .است

 روابط ریاضی
 متغیر نتیجه
سود حاصل از 

 فروش

 پارامترهای مدل

 متغیر تصمیم
 :استراتژی فروش

 فروش جوجه یکروزه ( الف
فروش مرغ حاصل از ( ب

 پرورش جوجه

 متغیرهای میانی
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 مدل پیش بینی قیمت بازار -3-2

 متیق ینیب شیعوامل بالقوه موثر در پت صورت گرفته طبق تحقیقا
بازار در  متیخاص که ق یمناسبتها: و مرغ زنده عبارتند از کروزهی بازار جوجه

. بازار دارد یتقاضا یرو یمیمستق ریتأث و دینمایم یاژهیو رییآن زمانها تغ
ماه  د،یع شب نوروز، دیع: عبارتند از ابد،ییم شیکه در آنها تقاضا افزا یمناسبات

که مصادف است با برگشت  حجهیرمضان، ماه محرم و دو هفته آخر ماه ذ
 کروزهیعرضه جوجه  یرو یمیمستق ریتأث زین کروزهیجوجه  دیتول مقدار. حجاج

 رگذاریتأثعوامل بالقوه . داشت خواهدی و عرضه مرغ زنده در شش هفته بعد
قرمز،  گوشت مانند گوشت بوقلمون، نیگزیجا یکاالها متیق: عبارتند از گرید

 ایآنفلونزا  (یماریب وعیواردات و صادرات، ش زانیم م،یدرآمد سرانه، تحر
و )رهیو غ یآتشسوز ل،یمانند س( یماریاز ب ریغ یاز عوامل یناش ، تلفات)یتنفس
 .رهیو غ یخشکسال ،یقحط ل،یمانند جنگ، س( یبحران یتهایوضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و مرغ زنده یكروزهبازار جوجه  هاییمتق ییراتتغ(: 2)شكل 

 با توجه به پیچیدگی قیمت بازار در این صنعت و تاثیر عوامل متعدد در آن، در
های زمانی و برای حل بینی قیمت بازار از رویکرد سری پیش برای تحقیق این

 و تجربی ذات و ماهیت. کنیماستفاده می 2های عصبی مصنوعیآن از شبکه
در  که بینی پیش مقوله مانند مسائلی در تا شود باعث می روش این منعطف

 خوبی به هستند، برخوردار گسیخته لجام و رفتاری غیرخطیاین مساله از 

، [0]، [2]، [1]با عنایت به تحقیقات انجام شده در گذشته .باشد قابل استفاده
بینی  پر کاربردترین روش برای پیش 0پیش رو چند الیهشبکه عصبی [ 1]

ل ددر کشاورزی به خصوص در صنعت طیور  در مقایسه با مهای زمانی سری
با استفاده از  می باشد که در این تحقیق از این نوع شبکه ارگرسیون و آریم

های بازار در برای یادگیری الگوی روند قیمت 1انتشارپسالگوریم یادگیری 
سازی این مساله با شبکه عصبی مصنوعی، برای مدل. شودگذشته استفاده می

 بکارگرفته شده است یو خروج یانیم ،یورود هیاز سه المتشکل شبکه یک 
توسط کاربر تعیین  که  "طول دوره"برابر با  یورود هیال یکه تعداد نرون ها

و تنها  است  برابر با دو برابر طول دوره یانیم هیال یو تعداد نرون هامیشود  
 .یک نرون برای الیه خروجی طراحی شده است

 

 

 

                                                 
2 Artificial Neural Networks 
3Multilayer Feed-Forward Neural Networks 
4 Back Propagation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمای مفهومی اجزای سیستم تصمیم یار(: 3)شكل 

 داده های سری زمانی -0-2-1
 آمار از زنده مرغ و روزه یک جوجه بازار های قیمت به مربوط تاریخی های داده

 کشور دام امور پشتیبانی سهامی شرکت سایت رسمی وب در موجود هفتگی

 جمع 1086ماه  فروردین از سال 6 مدت به معادن و صنایع وزارت به وابسته

 هر و روزه یک جوجه قطعه هر های قیمت تغییرات 2شکل . است شده آوری

 هر قیمت نمودار، به توجه با .دهد می نمایش اخیر سال 6در  را زنده مرغ کیلو

 افزایشی خفیف یک سیر کند ومی دنبال را ثابتی تقریبا روند روزه یک جوجه

 با افزایشی روند یک دارای نیز مرغ قیمت .شود می مشاهده آن در نیز

   91سال  تابستان در) دورافتاده نقاط برخی همچنین. تصادفی است نوسانات
 هر و هستند هفتگیها  داده اینکه به توجه با .شود می مشاهده آن در نیز)

 ها قیمت از یک هر برای داده 011بنابراین  است هفته 52شامل  سال
 .شود می استفاده شبکهو تست   آموزش برای که وجود دارد( خروجی ها)

 یارسیستم تصمیم -4
 داده، مدیریت جزء سه شامل تحقیق این در پیشنهادی یار تصمیم سیستم

و  مورا بندی دسته طبق سیستماین  .است کاربر و رابط مدل مدیریت
توربان  بندی طبقه اساس بر است و مدل بر یک سیستم مبتنی [16]همکاران 

.  قرار می گیرد کننده حل بر مبتنی یارتصمیم های چارچوب سیستم در [10]
 .نشان داده شده است 0سیستم در شکل  اجزای اصلی

های نوشته شده و امکان ارائه تحلیل #Cاین سیستم با زبان برنامه نویسی 
نمایش داه  1همانطور که در شکل . اگر و تحلیل حساسیت را دارد-شودچه می

 مدیریت پایگاه داده

 مدیریت پایگاه مدل 

 رابط کاربری

 :شامل داده ای زیر
 کشیو جوجه ریزیجوجه

 ریزیها و قیمت های مربوط به جوجههزینه
 ریزیجوجههای دیگر به ازای هر دوره هزینه

 کننده قیمت هر کیلو داناطالعات تعیین
 پذیری آوری با توجه به احتماالت ریسکجوجه میزان

 اطالعات مجموعه مرغ مادر

 اطالعات پایه مجموعه مرغ مادر
 ها و قیمت های مربوط به مجموعه مرغ مادرهزینه
 های دیگر به ازای تعداد قطعات مادری در دورههزینه

 کشی به ازای هر قطعه جوجههای جوجههزینه

 قیمت های جوجه یکروزه و مرغ زنده
 های تنظیم شبکه عصبی برای جوجه یکروزهپارامتر
 های تنظیم شبکه عصبی برای مرغ زندهپارامتر

 شده جوجه یکروزهمحاسبه قیمت تمام
 شده مرغ زندهمحاسبه قیمت تمام

 اساس شبکه عصبی بازار بر بینی قیمتپیش
 انتخاب استراتژی برترو محاسبات سود 

 الگوریتم تحلیل حساسیت
 "تحلیل چه می شود اگر"الگوریتم 

 :اطالعات ورودی اصلی 

 کشیاطالعات پایه واحد جوجه ریزی و جوجه کشیاطالعات جوجه

 کشیهای جوجهها و قیمتهزینه ریزیهای مربوط به جوجهها و قیمتهزینه

 ها به ازای تعداد قطعات مادری سایر هزینه ریزیازای هر دوره جوجه ها بهسایر هزینه

 کشیسایر اطالعات واحد جوجه  ریزیسایر اطالعات جوجه

 بینی جوجه یکروزهپارامترهای پیش کننده قیمت هر کیلو دان اطالعات تعیین

 بینی مرغ زندهپارامترهای پیش آوری با توجه به احتماالت اطالعات جوجه

 :ها ها و خروجیتحلیل
 و تحلیل حساسیت "چه می شود اگر"های تحلیل

  معرفی استراتژی بهینه
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فرم ثبت : شده، در صفحه اصلی سیستم امکان ورود به سه بخش وجود دارد
مشاهده  مرغ زنده،  بینی قیمتجوجه یکروزه، پیش بینی قیمتاطالعات، پیش

بخش ثبت . قالب فرم خروجی و نمودار خروجیخروجی مساله تصمیم در 
های تمام شده است که شامل های مربوط به قیمتاطالعات برای ورود داده

بینی های پیشبخش. و مجموعه مرغ مادر است ریزیجوجهاطالعات واحد 
بینی بینی قیمت مرغ مربوط به تنظیم پارامترهای پیشقیمت جوجه و پیش

، نتایج حاصل از محاسبات را و نموار وجیاست و بخش مشاهده فرم خر
و  "شود اگریمتحلیل چه "، تصمیم دهد که شامل خروجی مسئلهیمنمایش 

برای شده  یدو فرم طراح 5 شکل.و نمودارهای مربوطه استتحلیل حساسیت 
به همراه  مرغ زنده  متیقو  کروزهیجوجه  متیق ینبی شیپ یپارامترها میتنظ

 میتنظ ینبی شیپ یپارامترهانتایج حاصل از سری زمانی قیمت ها توسط 
 . ه، نشان می دهندشد

 
 شمای کلی برنامه (: 3)شكل 

 های سیستمتحلیل نتایج مدل و خروجی -5
 011بینی، از بین های پیشبرای تست شبکه عصبی هر یک از مدل

داده برای تست آن در نظر  21داده برای آموزش شبکه و  281داده موجود 
بینی قیمت مرغ و جوجه میانگین مربعات خطا مدل پیش. گرفته شده است

های تست بررسی شده که نتایج آن در  بار تکرار روی داده 11روزه برای یک
و مقدار مختلف برای دوره نتایج خطای مدل روی د. آورده شده است 1جدول 

 . بینی درنظر گرفته شده استپیش
گیری در قالب یک فرم اصلی خروجی در سیستم نتیجه اصلی مدل تصمیم

با ورود . نشان داده شده است 6شود که نمونه آن در شکل نمایش داده می
 1دوره . شودمقادیر اپارامترهای اصلی مدل، استراتژی مناسب نمایش داده می

معادل  یبراهمچنین . اندتنظیم شدهمرغ زنده  11و دوره  کروزهیجوجه  برای
 برابر صنعت بینی قیمت با توجه به نیازالزم به ذکر است که طول دوره پیش

و  کروزهیهر قطعه جوجه  یبه ازا سودموجود،  یسود دو استراتژ یساز ریمقاد
 تمام متیمحاسبات ق نکهیبا توجه به ا. هر قطعه مرغ زنده محاسبه شده است

مرغ در  لویهر ک متیالزم است تا ق نیمرغ بوده، بنابرا لوکی هر حسب بر شده
 . دوره هر قطعه مرغ زنده ضرب شود انیمقدار متوسط وزن پا

گیری در قالب یک فرم اصلی خروجی در سیستم نتیجه اصلی مدل تصمیم
با ورود . است نشان داده شده 6شود که نمونه آن در شکل نمایش داده می

الزم به . شودمقادیر اپارامترهای اصلی مدل، استراتژی مناسب نمایش داده می
 ریمقاد برابر صنعت بینی قیمت با توجه به نیازذکر است که طول دوره پیش

 یبراهمچنین . اندتنظیم شدهمرغ زنده  11و دوره  کروزهیجوجه برای  1دوره 

و  کروزهیهر قطعه جوجه  یبه ازا سود موجود، یسود دو استراتژ یمعادل ساز
 تمام متیمحاسبات ق نکهیبا توجه به ا. هر قطعه مرغ زنده محاسبه شده است

مرغ در  لویهر ک متیالزم است تا ق نیمرغ بوده، بنابرا لوکی هر حسب بر شده
 . دوره هر قطعه مرغ زنده ضرب شود انیمقدار متوسط وزن پا

  یكروزهجوجه قیمت (: الف) 

 قیمت مرغ(: ب)

 

 بینی قیمت بازارنتایج پیش(: 5)شكل 

 

 روزه و مرغ زندهبینی شبكه عصبی برای جوجه یکنتایج پیش  -1جدول 
  شبکه عصبی برای مرغ زنده  شبکه عصبی برای جوجه یکروزه 

 مربعات خطا 21بینی دوره پیش مربعات خطا 11بینی دوره پیش 

 11119 55191 1098 9161 میانگین
 2110 1911 59 118 معیارانحراف
 11216 11189 11112 11112 تغییراتضریب

 
که  شده استتمام یمتهایق کنندهیینعوامل تع یناز مهمتر یکیدان  یمتق

 (  ) یاو کنجاله سو (  ) نهاده ذرت هاییمتمربوط به ق آن بخش اعظم
 ییرها باعث تغنهاده ینا قیمت در ییرتغ یا یتهر گونه عدم قطع ینبنابرا. است

همانگونه که موضوع  ینا یبررس یبرا. شودیبرتر م یاستراتژ یا ییجواب نها
چه »های حساسیت و نشان داده شده، سیستم امکان ارائه تحلیل 6در شکل 

توان به عنوان مثال می. را در خصوص مطالعه این تغییرات دارد« اگر-شودمی
% 15هر کدام به مقدار  اینهاده ذرت و کنجاله سو متیاگر قبررسی کرد که 

که نتیجه آن نیز در همان  داشت میدر جواب خواه یرییچه تغ ابند،ی شیافزا
همچنین میزان حساسیت مدل نسبت به . فرم خروجی قابل مشاهده است

تغییرات این دو پارامتر نیز مورد مطالعه قرارگرفته که طبق این بررسی مرز 
این مرز به . گیری براساس تغییرات این دوپارامترمشخص شده استتصمیم

شود صورت خطی با تغییر مقادیر مختلف هر یک از این پارامترها محاسبه می
استراتژی فروش جوجه                 ای که برای به گونه
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استراتژی پرورش جوجه                 روزه و برای یک
 .ز آنوفروش مرغ حاصل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای از فرم خروجی سیستمنمونه(: 6)شكل 

 گیری نتیجه -6 -6

 های شرکت است قادر که شده طراحی یارمتصمی یک سیستم تحقیق، این در

 بر مبنی درست تصمیم اتخاذ را جهت مرغ گوشت تولید یکپارچه زنجیره ای

پشتیبانی  مرغ بصورت فروش و آنها پرورش یا های یک روزه جوجه فروش
گیری طراحی شده که در برای پشتیبانی این تصمیم  یک مدل تصمیم .نماید

شود و گزینه دارای آن سود حاصل از بکارگیری هر تصمیم محاسبه می
بنابراین ابتدا قیمت تمام شده دو گزینه فروش . شودباالترین سود انتخاب می

سایی عوامل جوجه و استراتژی پرورش جوجه و فروش مرغ حاصل با شنا
سپس . سازی شده استمتعدد تاثیرگذار و تعیین ارتباطات بین انها مدل

های های بازار هر گزینه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای دورهقیمت
زمانی مشخص پیش بینی شده و سیستم در نهایت گزینه دارای بیشترین سود 

بینی قیمت ای پیشعملکرد شبکه عصبی پیشنهادی بر. دهدرا پیشنهاد می
بازار نیز با روش رگرسیون غیرخطی مقایسه شده و نتایج بیانگر دقت باالی 

-یار مزبور امکان ارائه تحلیلهمچنین سیستم تصمیم. روش پیشنهادی است

و تحلیل حساسیت را روی پارامترهای اصلی تاثیرگذار « شود اگر می چه»های 
  .دارد
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:ضمیمه    -ضمایم

 مرغ زنده یلوتمام شده هر ک یمتق

 به را (سال یک)دوره  یک در ها هزینه باید کل زنده مرغ کیلو سهم هر محاسبه برای

 .کنیم  تقسیم (سال یک)دوره  یک در تولیدی گوشت کل مقدار

عبارتست از حاصلضرب مقدار تولید (   )مقدار تولید گوشت مرغ زنده در هر سال 

 :(   )و تعداد دوره جوجه ریزی در سال (   )گوشت مرغ زنده در هر دوره 

                  
عبارتست از حاصلضرب تعداد جوجه (   )مقدار تولید گوشت مرغ زنده در هر دوره 

و وزن پایان دوره هر مرغ با در نظر گرفتن میزان (   )ریزی در هر دوره 

             (   )تلفات

                     :    میزان تلفات عبارتست از

 . درصد تلفات گله است   بیانگر وزن میانگین مرغ در پایان هر دوره و    
هزینه. شوند تقسیم دوره یک در تولیدی گوشت مقدار در باید دوره هر های هزینه

شود و با تقسیم بر محاسبه می 2دوره براساس مجموع پارامترهای جدول  های هر

-محاسبه می(   )ها هزینه این از مرغ کیلو هر وره هر مرغ، سهموزن  پایان د

                                                            . گردد

   
               

  
 

 وزن»مقدار  در باید اند، شده تعریف جوجه سر هر ازای به که هایی هزینه همچنین

 قیمت شامل ها هزینه این. شوند تقسیم« تلفات گرفتن در نظر با مرغ هر پایانی

 سوخت هزینه و جوجه هر سر بیمه و حمل هزینه روزه ، یک شده هر جوجه تمام

 ها عبارت هزینه این از مرغ کیلوهر پس سهم.هستند جوجه سر هر ازای به مصرفی

                                                    :از است
               

  
 

 در دان کیلو هر قیمت حاصلضرب است برابر مرغ کیلو هر برای دان هزینه سهم

 مرغ کیلو هر ازای به که معناست این به تبدیل ضریب.   تبدیل یعنی ضریب

 : بنابراین سهم هزینه دان برای هر کیلو مرغ برابر است با  . شود می مصرف دان چقدر
                                                                                   

 :عبارتست از قیمت هر کیلو دان که به صورت زیر محاسبه می شود   
                                           

 یک در تولیدی گوشت مقدار در باید اند، شده بیان سال یک برای که هایی هزینه

 بیمه هزینه از عبارتند اند شده بیان سالیانه بصورت که هایی هزینه .شوند تقسیم سال

 سهم .دامپزشک یا فنی مشاور و سالیانه کارگران حقوق ساختمان، تعمیرات ساختمان،

 :عبارتست ازها  هزینه این از مرغ کیلو هر

    
                                  

  
 

 :بود خواهد زیر بصورت جاری های هزینه بنابراین مجموع

                   
 سود و نشده بینی پیش های هزینه گرفتن نظر در با جاری های هزینه مجموع

                    جاری عبارتست از های هزینه

همواره هزینه های پیش بینی نشده وجود دارد و خیلی از اقالم به صورت مدت 
به صورت . خریداری می گردد لذا این سود نیز بایستی در هزینه مجموع لحاظ شود

 شامل استهالک های هزینه(    )             :  زیر است

 هر استهالک هزینه هزینه سهم محاسبه برای .است تجهیزات و ساختمان استهالک

« استهالک تا سال تعداد»در  تولیدی گوشت مقدار بر تقسیم را ها استهالک از یک

      :هرکیلو عبارتست از بنابراین سهم. می کنیم
    

   
 

   

   
  

   

  
 

 روزه یکشده هر جوجه   تمام یمتق

 کل تا است الزم سالیانه دوره ای و های هزینه از جوجه سر هر سهم محاسبه برای 

 (سال یک)دوره  یک در آوری جوجه کل به را (سال یک) دوره یک در ها هزینه این

 باید هستند، مادری قطعه هر ازای به که هایی هزینه برای همچنین. کنیم تقسیم

 ابتدا اساس این بر. شوند مادری قطعه هر آوری تعداد جوجه بر تقسیم ها هزینه این

 : میکنیم محاسبه را ذیل میانی متغیرهای

 مادری  قطعه آوری هر جوجه تعداد(H18) ، 

 دوره  یک در کل آوری جوجه تعداد(H19)عبارتست از حاصلضرب تعداد ، 

:  مادری قطعات تعداد در دوره یک مادری در قطعه هر آوریجوجه
            

 یک سال  در کل آوری تعداد جوجه(H20) ماه  18، باتوجه به آنکه هر دوره

     :    است
  

  
     

 ،(   )اند  شده تعریف جوجه سر هر ازای به که های جاریبخشی از هزینه
 این. کارتن و شانه هزینه و حمل جوجه، کارتن کشی، جوجه عبارتند از مجموع هزینه

 است قابل محاسبه زیر به صورت هزینه از بخش

                    

 ساختمان، بیمه    هزینه از    عبارتند  اند شده بیان سالیانه صورت به که هاییهزینه  

 سر هر سهم. دامپزشک یا فنی مشاور و سالیانه کارگران حقوق ساختمان، تعمیرات

:       هاهزینه این از جوجه

    
                                  

   
  

 متوسط مقدار در دان کیلو هر قیمت حاصلضرب به توجه با( H25)دان  هزینه

. شود می محاسبه مادری قطعه هر آوری جوجه تعداد بر مادری تقسیم و پدری مصرف
H26 خدمات هزینه ریزی و جوجه و سازی آماده پوشال، های هزینه سهم مجموع 

 در هر تلفات قیمت حاصلضرب( H27)تلفات  هزینه . دهد می نشان را فروش از پس
 مادری قطعه هر آوری جوجه تعداد به را دوره کل مادری و پدری تلفات درصد

 سرشکن هزینه H30و  است سوخت شده سرشکن هزینه H29 .کند می سرشکن

 و پدری نسبت به توجه با آنها هزینه بیمه و مادری و پدری های جوجه قیمت شده
  H32در  منفی عالمت با مرغ گوشت بازیافت از حاصل سود همچنین. است مادری
 تعداد به باید اند،شده تعریف مادری قطعه هر برای که هایی هزینه.است شده لحاظ

 هزینه دان، هزینه از عبارتند ها هزینه این .تقسیم شوند مادری قطعه هر آوری جوجه

               ...پوشال و 
              

   
     

      

   
         

                                                                                                    

    
       

   
      

                          

   
           

       
       

   
      

        

       
 

               

   
          

هزینه. شوند تقسیم دوره یک در آوری جوجه کل تعداد در باید دوره هر های هزینه
 تلفن،  و برق  و آب  های هزینه  از عبارتند اندشده بیان ای دوره  بصورت که هایی

 انجمن ریزی جوجه سهم و و پرسنل دفتری خودرو، سرویس و بنزین دارو، و واکسن

    :شوند می محاسبه زیر به صورت که تکلیفی های مالیات و شهرداری و
                        

   
               

 :است زیر بصورت مرغ تخم و کود بازیافت از حاصل سود همچنین

     
            

   
                                                                   

 بود خواهد زیر صورت به جاری های هزینه مجموع بنابراین
                                               

 سود و نشده بینی پیش های هزینه گرفتن نظر در با جاری های هزینه مجموع   

                                                                   :جاری های هزینه

 سهم محاسبه برای. تجهیزات است و ساختمان استهالک شامل استهالک های هزینه

ریزی  جوجه کل تعداد بر تقسیم را ها استهالک از یک هر هزینه باید استهالک هزینه
 :سهم هر سر جوجه.  کنیم "تعداد سال تا استهالک"در 

    
   

   
  

   

   
 

   

   
                       

 گرفتن نظر در با جاری های هزینه مجموع به را استهالک های هزینه که صورتی در

 قیمت مقدار کنیم، اضافه جاری های هزینه سود نشده و بینی پیش های هزینه

           :آمد خواهد دست به جوجه سر هر شده  تمام
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  :2ضمیمه 

 متغیر نماد متغیر نماد متغیر نماد

 تعداد جوجه آوری در وضعیت خوب B49 ریزی اطالعات پایه واحد جوجه: 1جدول 
B73 

 هزینه بنزین و سرویس خودروی در مزرعه

B3 تعداد دوره جوجه ریزی در سال B50 تعداد جوجه آوری در وضعیت متوسط 
B74 

 های دفتری و پرسنل اداری در مزرعه هزینه

B4 دوره تعداد جوجه ریزی در هر B51 تعداد جوجه آوری در وضعیت ضعیف 
B75  هزینه سهم جوجه ریزی انجمن، شهرداری، مالیاتهای

 تکلیفی در مزرعه

B5 وزن میانگین مرغ در پایان دوره B52 تعداد جوجه آوری در وضعیت بد 
B76 

 (ریال)سهم بازیافت از فروش کود آخر دوره 

B6 ضریب تبدیل B53  وضعیت خیلی بدتعداد جوجه آوری در 

B77  درصد مانده مرغ و خروس در  91سهم بازیافت بر اساس
 (ریال)کیلو گرم هر کیلو  219

B7 درصد تلفات گله C47 احتمال جوجه آوری در وضعیت عالی 
 ها و قیمتهای مربوط به مجموعه مرغ مادر هزینه: 8جدول 

B10 تعداد کارگر C48 احتمال جوجه آوری در وضعیت خیلی خوب 
B80 

 ارزیابی طرح مرغداری

B11 تعداد مدیر فنی یا دامپزشک C49 احتمال جوجه آوری در وضعیت خوب B81 قیمت هر لیتر سوخت 

B12 (لیتر)سوخت مصرفی برای هر سر جوجه 
C50 

 احتمال جوجه آوری در وضعیت متوسط
B82 

 قیمت هر تلفات در سنین مختلف با کسر بهای گوشت

B13  به سالاستهالک ساختمان   
                                                                 

                        
                        

                 

 قطعه مرغ مادر تعداد جوجه آوری هر    

B83 
 (ریال)قیمت گوشت مرغ و خروس 

B14 استهالک تجهیزات به سال 

    

  

 احتمال جوجه آوری در وضعیت ضعیف C51 ریزی ها به ازای هر دوره جوجه هزینه: 2جدول 
B84 

 (ریال)قیمت هر کیلو تخم مرغ خوراکی

B17 هزینه آب برق تلفن و بارگیری مرغ C52 احتمال جوجه آوری در وضعیت بد 
B85 

 (ماهیانه)حقوق مزایا و بیمه کارگر

B18 هزینه واکسن ها C53 جوجه آوری در وضعیت خیلی بد احتمال C38 قیمت کنجاله سویا 

B19 هزینه داروها و ضد عفونی 
 اطالعات پایه مجموعه مرغ مادر: 6جدول 

C39 قیمت روغن 

B20 هزینه بنزین و سرویس خودرو در مزرعه B56 تعداد قطعات مادری در هر دوره C40 قیمت مکمل کنسانتره 

H9 
               

  
 B57 درصد نسبت پدری به مادری 

C42 
 هزینه ضد کوکسیدیوز و سایر اقالم

 وزن متوسط مرغ و خروس انتهای دوره B58 هاسهم هر کیلو مرغ از این هزینه  
B64 

 تعداد مدیر فنی یا دامپزشک

 متوسط مصرف دان هر مادری و پدری طی یک دوره B59 ریزی های مربوط به واحد جوجه هزینه: 3جدول 
B65 

 )لیتر(سوخت مصرفی برای هر قطعه مادری 

B23 ارزیابی طرح مرغداری B60 درصد تلفات پدری و مادری کل دوره پرورش و تولید 
B66 

 استهالک ساختمان به سال

B24 قیمت هر لیتر سوخت B86 (ماهیانه)حقوق و مزایای مدیر فنی یا دامپزشک 
B67 

 استهالک تجهیزات به سال

B25 بیمه جوجه های حمل و هزینه B87 های جوجه کشی به ازای هر قطعه جوجه هزینه: 9جدول  درصد هزینه های ساختمان 

B26 حقوق مزایا و بیمه کارگرماهیانه B88 درصد هزینه های تجهیزات 
B95 

 هزینه جوجه کشی

B27 ماهیانه حقوق مزایای مدیرفنی یا دامپزشک B89 درصد بیمه ساختمان و تجهیزات در سال 
B96 

 هزینه کارتن جوجه

B28 های ساختمان از کل ارزیابی طرح درصد هزینه B90 درصد تعمیرات ساختمانی و تجهیزات در سال 
B97 

 هزینه حمل جوجه

B29 های تجهیزات از کل ارزیابی طرح درصد هزینه B91 بینی نشده های پیش هزینه B98 هزینه شانه و کارتن 

B30  در سالدرصد بیمه ساختمان و تجهیزات C43 سایر اطالعات مجموعه مرغ مادر: 11جدول  هزینه آماده سازی دان وتخلیه و بارگیری و حمل 

B31 درصد تعمیرات ساختمانی و تجهیزات در سال B37 درصد نهاده ذرت از کل دان B101 قیمت جوجه مادری و هزینه حمل 

B32 بینی نشده های پیش هزینه B38  داندرصد کنجاله سویا از کل B102 قیمت جوجه پدری و هزینه حمل 

B33 
های جاری طبق تعرفه  درصد سود هزینه

 بازرگانی
B39 درصد روغن از کل دان B103 بیمه جوجه پدری یا مادری 

 پوشال به ازای هر قطعه مادری B104 درصد مکمل کنسانتره از کل دان B40 ی قیمت کننده عوامل تعیین: 4جدول 

C37 قیمت نهاده ذرت B92 

های جاری طبق تعرفه معقول  درصد سود هزینه
 هزینه آماده سازی و جوجه ریزی به ازای هر قطعه مادری B105 بازرگانی

B63 تعداد کارگر 

ها به ازای تعداد قطعات مادری واردشده در  هزینه: 7جدول 

 B106 یک دوره

هزینه خدمات پس از فروش و تلفات مرغ گوشتی به ازای 
 هر قطعه مادری

 آوری جوجه: 5جدول 
B70 

 وزن تخم مرغ خوراکی فروخته شده طی یک دوره B107 هزینه آب برق تلفن و بارگیری

B47 تعداد جوجه آوری در وضعیت عالی 
B71 

متوسط وزن گوشت مرغ و خروس کشتارگاهی طی دوره  B108 هزینه واکسن و ضد عفونی
 خوبتعداد جوجه آوری در وضعیت خیلی  B48 (مرغ پنچری)

B72 
   هزینه دارو و درمان
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