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گاه، رهام رحمانی، مهرداد نفیسی 2- علیرضا آذربایجانی، عبدالرضا نبی نژاد 3- علیرضانیكویی ع، محمد جواد آ 1- ابراهیم زار

  بیـان مسـئله   
غ مـورد نیـاز جامعـه نقـش قابـل مالحظـه ای در تأمیـن امنیـت غذایـی، درآمد و اشـتغال دارد. دسترسـی  صنعـت طیـور به منظـور تولیـد گوشـت و تخـم مـر

بـه راندمـان باالتـر در تولیـد از طریـق روش هایـی ماننـد اصـالح نـژاد، بهبـود روش هـای تغذیـه و بهداشـت طیـور مسـتلزم انجـام پژوهش هـای بنیـادی 

مسـتقیم،  سـرمایه گذاری های  سـایر  همچـون  کـه  اسـت  بلندمـدت  سـرمایه گذاری  نوعـی  طیـور  تحقیقـات  بـه  بودجـه  تخصیـص  می باشـد.  کاربـردی  و 

قابـل ارزیابـی اقتصـادی اسـت. درایـن راسـتا مطالعـه مـوردی بـه منظـور ارزیابـی اثربخشـی اقتصـادی تحقیقـات صـورت گرفتـه توسـط موسسـات و مراکـز 

ثربخشـی پژوهـش در صنعت مرغداری یابی اقتصادی و ا ارز
مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس 1  و اصفهان 2 ،  دفتر امور اقتصادی 3

ی
ها

مد
پیا

ی
اع

تم
اج

ی-
اد

ص
قت

ا

غ غ و تخم مر شکل 1- آمار تولید مر

غ )هزار تن(   گوشت مر غ )هزار تن( تخم مر

ن(
ر ت

هزا
د )

ولی
ن ت

یزا
م

 
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1390 13971396139513941393139213911386 138913881387 13991398



27فصلنامه اثر بخشی بازتاب تات / کشاورزی دانش بنیان

1398 10 ساله براساس قیمت های پایه سال  کاربرد سه پروژه تحقیقاتی منتخب در یک افق  از  جدول 1-  تحلیل اقتصادی نتایج حاصل 

ح شاخصعنوان پروژه مقدارشر

بررسی مزرعه ای تأثیر مكمل های گیاهی بر افزایش 
میانگین وزن و کاهش میزان تلفات در طیور گوشتی

1,795ارزش حال هزینه ها )میلیون ریال(

505,475ارزش حال منافع )میلیون  ریال(

282نسبت منفعت به هزینه

خ بازده داخلی )درصد( 2697نر

بررسی استفاده از روش تغذیه مرحله ای بر توان 
تولیدی مرغان مادر بومی در شرایط سالن

2,883ارزش حال هزینه ها )میلیون ریال(

18,723ارزش حال منافع )میلیون ریال(

6/49نسبت منفعت به هزینه

خ بازده داخلی 161نر

بررسی تأثیر استفاده از دانه های روغنی کلزا و کتان 
به صورت خرد شده و خرد نشده و کنجاله کلزا در 
غ تخم گذار بر نسبت اسیدهای چرب غیر  جیره مر

غ اشباع امگا-3 به امگا-6 در زرده تخم مر

3324ارزش حال هزینه ها )میلیون ریال(

3774466ارزش حال منافع )میلیون ریال(

1135نسبت منفعت به هزینه

خ بازده داخلی پروژه )درصد( 300نر

نســبت منفعــت بــه هزینه از 6 الی 1135

خ بــازده داخلی از 161 الی 2697 نــر

افزایــش اثربخشــی در صــورت توجه بــه موانع انتقال یافته هــای تحقیقاتی

ارتقــاء منافــع اقتصــادی با توســعه تحقیقات کاربردی طیور

1

2

3

4

تحقیقاتـی تابعـه سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در زمینـه طیـور صـورت پذیرفـت. در ایـن تحقیـق ارزیابـی اقتصـادی و اثربخشـی اجـرای 

نتایـج حاصـل از سـه پـروژه تحقیقاتـی خاتمـه یافتـه دراسـتان هـای اصفهـان و فـارس صـورت پذیرفـت. 

  معرفی دستاورد:   
ثـار مدیریتـی مثبـت در کاهـش هزینه هـا، افزایـش درآمـد و بهبـود شـرایط بهداشـتی بـوده  آ آمـده نشـان داد کـه اجـرای پـروژه هـا دارای  نتایـج بدسـت 

خ بـازده داخلـی باالتـر از 160 درصـد بـوده اسـت. ایـن نتایـج نشـان  اسـت. نسـبت منفعـت بـه هزینـه هـر سـه پـروژه انتخـاب شـده بیـن 6/5 تـا 1135 و نـر

می دهـد انجـام تحقیقـات در زمینـه طیـور بـر بهـره وری تولیـد در ایـن بخـش اثـر قابـل مالحظـه ای داشـته اسـت و سـرمایه گذاری در ایـن بخـش از نظـر 

اقتصـادی توجیه پذیـر اسـت. بـا ایـن حـال موانعـی در انتقـال یافته هـای تحقیقاتـی حاصلـه در زمینـه پـرورش طیـور از جملـه مشـكالت روزمـره مرغـداران 

وجـود دارد کـه تمایـل بـه پذیـرش نتایـج تحقیقـات را کاهـش می دهـد. لـذا در زمـان انتخـاب موضوعات پژوهشـی و بـرای انتقـال نتایج تحقیقـات حاصله، 

بایـد بـه عوامـل اقتصـادی و اجتماعـی مرتبـط بـا جامعـه هـدف توجـه نمـود. عـدم توجـه بـه ایـن عوامـل میـزان اسـتفاده از نتایـج تحقیقـات و در نتیجـه 

 ، بـازده اقتصـادی فعالیت هـای تحقیقاتـی را کاهـش خواهـد داد. بـا توجـه بـه بـاال بـودن بـازده اقتصـادی پروژ هـای تحقیقاتـی اجـرا شـده در تحقیقـات طیـور

افزایـش بودجـه و سـایر امكانـات مـورد نیـاز بـرای افزایـش تعـداد پروژ هـای تحقیقاتـی کاربـردی بـرای رفـع مشـكالت ایـن صنعـت توصیـه می شـود.

  پتانسـیل اقتصـادی و اثربخشـی:   


