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 چکیده
ناپذیر بوده و ضرورت پرهیزها امری هالگوی تحلیل پوششی داد مورد استفاده در هایدر داده عدم حتمیتوجود 

به  ،ررسیاین ب درشود. به شدت احساس می ،باشند دارارا این عدم حتمیت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل 
 از ،تحتمی عدم شرایط منظور لحاظبه  تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و

با توزیع های مورد نیاز داده .شد ( استفادهFIDEAای )( و فازی بازهRDEA) استوار هایداده پوششی تحلیل مدل
سال  ای درگیری تصادفی طبقهو با استفاده از روش نمونه پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری 501تکمیل  و

ارلو سازی مونتکشبیه با کمکانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری ارزیابی تو .شدآوری گرد 5931
 ،50 احتمال سطح سه در RDEA مدل در هامرغداری کل فنی کارایی میانگیننتایج نشان داد که  .انجام پذیرفت

سطح  چهچناننشان داد که   FIDEAمدل نتایجباشد. می %39 و %35 ،%88 برابر ترتیب بهدرصد  500 و 10
 صنعتی و صنعتینیمه هایمرغداری کارایی میانگین ،افزایش یابد تولید( هایعامل)استفاده بهینه از  α فراسنجه

های مساحت و نهاده صنعتیهای دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری یهای هزینهنهاده کاربرد .یابدافزایش می
 ،یورط پرورش اصول آموزش ،در این راستا .است ناکارااز نظر فنی  تیصنعنیمههای کار در مرغدارینیروی شمارو 

ش افزای برایها تجهیزات در مرغداری از استفاده روش و تولید هایمنبع تخصیص ،هانهاده کابردبهتر  مدیریت
های داده برای بندیرتبه سازگاریمیانگین درصد کارلو نشان داد که سازی مونتنتایج شبیه .شدکارایی پیشنهاد 

 ،بوده و در این راستا FIDEAبیشتر از مدل  RDEAمدل  درهای عدم حتیمت سناریو یهمهسازیشده در شبیه
 رسد.مناسب به نظر میاستفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا 
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 مقدمه
که از کشاورزی دهقانی و  بودههای کشاورزی کشور پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش

های کارگیری فناوریه های فراوان و بفاصله گرفته و توانسته است با جذب سرمایه صنعتینیمه

 ,.Tavakoli et alکشاورزی به دست آورد ) ای در تولید و اشتغال بخشروز جهان، جایگاه ویژه

 ،(یکاستراتژراهبردی )نظر به اهمیت تولید گوشت مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی (. 2014

 تقویت صنعت طیور کشور یهای انجام شده در زمینهگذاریتوان اهمیت استفاده از سرمایهنمی

سرعت باالی  ی به دالیل گوناگونی از جملهصنعت مرغدار (.Dashti et ai., 2011را نادیده گرفت )

هوایی و  شرایط آب و یهمهها، امکان تولید در رشد طیور در زمان کوتاه نسبت به سایر دام

 Mashayekhi & Haji)باشد صنایع دارای اولویت می دیگرنسبت به  ،بازگشت سریع سرمایه

zade fallah, 2011 .)الزم در  یتوسعه ،در این صنعت گذاریمتأسفانه همگام با رشد سرمایه

های ناشی از های اخیر، با وجود زیاندهه غذایی انجام نگرفته است. در یاولیه بخش تولید مواد

ن تولیدکنندگا این صنعت، حمایت دولت دلیل اصلی بقای یدر عرصه عملکرد مقیاس کوچک

 .(Zarghi, 2006)اند یت نکردهها در شرایط رقابتی فعالمرغداری ،دیگر به بیان .کوچک بوده است

تواند راهی برای افزایش تولید می ،تولید و امکانات موجود هایعامل کارآمد و بهینه از یاستفاده

رفاه  ،افزایش توان رقابتی و صادراتی کشور باشد که این امر یجهنتشده و در  کاهش قیمت تمام و

تولید و ایجاد  هایعامل یزایش تولید، توسعههای افاز میان شیوه .را در پی خواهد داشتجامعه 

های با مشکالت و محدودیتکشورهای در حال توسعه،  (یتکنولوژفناوری)تغییرات عمده در 

 تر مطرح شده استحلی مناسبفراوانی روبرو است. لذا، افزایش کارایی فنی به عنوان راه

(Khazimeh et al., 2017 .) 

صورت  های چندیبررسی ،موثر بر آن هایعاملکشاورزی و در رابطه با کارایی واحدهای 

واحدهای پرورش مرغ گوشتی  درها منبعکارایی استفاده از  Akerele et al. (2018) است.رفتهگ

 دند.کراز واحدهای پرورش مرغ گوشتی برآورد  111ای به حجم یه را با استفاده از نمونهدر نیجر

Gabdo et al. (2017) ی پنینسوالر د در واحدهای پرورش مرغ گوشتی را در منطقهکارایی تولی

 واحد تولید مرغ گوشتی 111 (تکنیکی) فنی کارایی Udoh and Etim (2009) د.کرمالزی برآورد 

 26 را بررسی و میانگین کارایی های نیجریه با برآورد تابع تولید مرزی تصادفیرا در یکی از ایالت

دار معنی مثبت تأثیر ،فنی و تجربه تجهیزات مانندی هایعاملن داد . نتایج نشاندکرد درصد گزارش

 روشکارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی را با  Sadrnia et al. (2017) .بر کارایی فنی داشتند
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بود،  آوری شدهگردهای مشهد که از مرغداری 62ای به حجم برای نمونه اتحلیل پوششی داده

کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به روش  Payandeh et al. (2017)ند. کردبرآورد 

 دند.کرمرغدار استان اصفهان برآورد  01آوری شده از گردهای ها و با دادهتحلیل پوششی داده

(2013) Sabetian Shirazi et al.   فارس گوشتی استان یجوجهتولید به تعیین کارایی واحدهای 

میانگین کارایی فنی کل  ،پژوهشاین نتایج  بنابراختند. پرد DEAبا استفاده از روش 

واحدهای نمونه دارای  درصد 75 درصد محاسبه شد. همچنین، نزدیک به 88 ،تولیدکنندگان

نتخب کارایی مدیریتی واحدهای م اند. میانگین کارایی مقیاس وکارایی فنی باالتر از میانگین بوده

گوشتی استان فارس  مرغ  دهد واحدهاینشان می دست آمد کهه ب درصد 81و  01 به ترتیب

 (ایطشر دیگربا فرض ثابت بودن )هم به لحاظ مقیاس و هم به لحاظ مدیریت، دارای فضای خالی 

  .هستند

 ابـزاری، شدفوق ارزیابی  هایبررسیکه در  1(DEA) هاداده پوششی تحلیـل معمـول روش

 یهـایمحـدودیت دارای ،این حال با ؛است یرندهگتصمیم واحدهای کارایی بـرای تحلیل توانمند

 تغییر به روش این زیاد بسیار حساسیت ها،ایـن محدودیت تـرینعمـده از یکـی .هسـت نیـز

ها است داده این در قطعیت عدم وجود ،دیگر عبارت به یا خروجی و هـای ورودیداده مقدار

(Mardani & Ziaee, 2016; Toma et al., 2015). Cooper et al. (1999, 2001)  نخستینجزء 

یل عنوان تحل بابرخورد با این گونه اطالعات را بررسی و مدلی را  چگونگیبودند که  محققانی

یاد  مـدل کـه شـد مشخص ،نتایج بررسی از پس. دندکرارائه  6(IDEA)ای ای بازهپوششی داده

 ترینتـایج دقیق واقعی دنیای یی درکـارا تعیین یزمینه در  کالسیک DEA مدل به نسبت شده

 هایداده پوششی تحلیل هایمدل حل برای یجدیـد روش Wang et al. (2005). دهدمی ارائه

 ,.Cooper et al روش حـل هایحلهمر بودن طوالنی و از پیچیدگی تـا دادنـد ارائـه ایبازه

 مدل هایپاسخبـه  ،روش ایـن زا آمـده دسـته ب هایپاسخ که داد نشان نتایج. بکاهند (2001)

 الگوی ،های پیشینبررسی در کهاین رغمبه. است نزدیک بسیار ایبازه هایداده پوششی تحلیل

IDEA به را نسبت بهتری نتایج DEA هایکاستی تـرینعمـده از یکی وجود، این با زدند، رقم 

 Mardani) است ـایین کارآییپ و باال حدود تفسیر و ارزیابی ، دشواریIDEA روش از استفاده

et al., 2013) .ـیپوشش تحلیل چون هـای دیگرروش از اسـتفاده ،مسئله این بر برای چیره شدن 

                                                           
1 Data Envelopment Analysis 
2 Interval Data Envelopment Analysis 
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 گرفـت قـرار انمحقق توجـه مورد نیز 6(SDEA)تصـادفی  و 1(FDEA)فـازی  هـایداده

(Dupacova et al., 2003، Tsionas et al., 2003). 

های مدلدر  1001 یهای نامطمئن که در اواخر دههداده بارویی رویاهای از دیگر روش 

همین امر موجب  .ستهامدلاین در  کاریایجاد محافظه ریزی ریاضی مطرح شد، راهکاربرنامه

استفاده از  هایبرتریاز جمله  .(Bertsimas et al., 2004) شد سازی استوارابداع روش بهینه

ای، نقطه یهای بهینهپاسخ یارائه توان بهمی 6(RDEAوار )های استروش تحلیل پوششی داده

عدم  هایضریباز اطالعات روی  نکردن پوشیو چشم هابه آگاهی از توزیع داده نداشتن التزام

را  FDEA و IDEA، SDEAهای اشاره کرد که به ترتیب مشکالت موجود در روش اطمینان

هایی که از این روش در بررسی کارایی مله پژوهشاز ج .(Mardani & Ziaee, 2016) کندمرتفع 

 & Mardani Najafabadi هایبررسیتوان به واحدهای زراعی و دامپروری استفاده شده می

Abdeshahi (2019)  د. یکی از مهمترین نتایج کربرای محصول خرما در شهرستان اهواز اشاره

نسبت به روش بندی رتبهنبودن  سازگاریبر  یادشدهدرصدی روش  51 چیره شدن ،بررسیاین 

DEA .بود 

(، در سال FAO, 2016) 4ملل متحد و کشاورزی آمار منتشره از سوی سازمان خواربار مبنایبر 

میلیون  16/6میلیون تن گوشت مرغ در جهان تولید شده است که در حدود  115حدود  6112

درصد است.  6گوشت مرغ در حدود تن آن متعلق به ایران بوده و بنابراین، سهم ایران در تولید 

کل  ، شمار1605رش مرغ گوشتی کشور در سال های پرونتایج سرشماری مرغداری بنابر

 واحد 276، حدود شماراز این بوده که واحد  17666واحدهای فعال تولید مرغ گوشتی در ایران 

یلیون م 7/6، از در این سال .کشور(ی هفتم )رتبه باشددر استان خوزستان فعال می درصد( 4)

 ،بوده و از این منظر تن مربوط به این استان هزار 06بالغ بر تن تولید گوشت مرغ در کشور، 

کشور در واحدهای تولید  النکل شاغ شمار داده است. صبه خود اختصا در کشور جایگاه دهم را

به استان متعلق  درصد( 7)حدود  نفر آن 6567هزار نفر بوده که حدود  78مرغ گوشتی حدود 

بوده که درصد  0میانگین تلفات مرغ گوشتی در کل کشور (. جایگاه پنجم کشوراست )خوزستان 

 ,Statistical Center of Iran) درصد و باالتر از میانگین کشور است 7/11در استان خوزستان 

                                                           
1 Fuzzy Data Envelopment Analysis 
2 Stochastic Data Envelopment Analysis 
3 Robust Data Envelopment Analysis 
4 Food and Agriculture organization (FAO) 
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های در راستای برآورد کارایی واحد بررسی و ارزیابی جامعیکه هنوز با توجه به این(. 2018

ه ابعاد گوناگون این مسئل بررسیمرغداری گوشتی در استان خوزستان صورت نگرفته است، لذا 

 اهمیت فراوانی دارد.

 فادهاست با خوزستان استان گوشتی هایمرغداری فنی کارایی ارزیابی حاضر، بررسی اصلی هدف

به  دستیابیهدف،  در پی این. است استوار و ایبازه فازی ایهداده پوشش تحلیل هایروش از

 یمقایسهها در واحدهای ناکارا و استفاده از نهاده یفرعی از جمله برآورد میزان بهینه هایهدف

نامطمئن ورودی )مانند  هایها در مقابل دادهاز نظر توانایی این مدل FIDEAو  RDEA هایروش

 برایاست. بوده یز مد نظر ن ها( و خروجی )مانند میزان تولید و تلفات(کار و وزن جوجهنیروی

 تفادهاس کارلومونت سازیشبیه مدل از ،حتمیت عدم شرایط اعمال در روش دو این توانایی بررسی

 .شد

 هامواد و روش

روش  اینناپارامتریک با فرض نامعین بودن تابع تولید است.  روشها یک داده پوششیتحلیل 

ولید عددی تابع تن منجر به تشریح آکه حل  بودهریزی خطی ی برنامهمشتمل بر حل یک مسئله

مقدار محصول  یمقایسهبا  کارایی هر واحد .(Karami et al., 2012شود )مرزی خطی شکسته می

شود. اگر ممکن( محاسبه می یمورد استفاده روی تابع تولید مرزی )بهترین مشاهده یو نهاده

درصد بوده و اگر تولید  111کارایی معادل ای روی تابع تولید مرزی صورت گیرد، تولید در نقطه

 (.Coelli et al., 2001) بودخواهد  درصد  111زیر تابع تولید مرزی صورت گیرد، کارایی کمتر از 

 ( است.1) یبه صورت رابطه CRSروش  کلی شکل

(1) 
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 ru و iv هستند. Rm×1 ∈ v و Rs×1∈u الگو این گرا است. متغیرهایالگویی نهاده 1الگوی 

ها از برتری ورودی ناشیکارایی  θo .هستند   rخروجی و i ورودی هایوزن به مربوط ترتیب به
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و با توجه به  1تابع هدف در الگوی  سازیبا بیشینه oگیرنده های واحد تصمیمو خروجی

 oاحد تصمیم گیرنده متغیرهای وزنی است. با استفاده از دو محدودیت اول در این الگو، کارایی و

 . (Shan Chen & Yu Chen, 2011) قرار خواهد گرفت 0,1) [در فاصله 

 تاپیشین و همچنین نظرهای بررسیبا استفاده از محاسبه کارایی  برایمورد استفاده  یهانهاده

موارد  شاملانتخاب شده که  پرورش مرغ گوشتی سال )حدود چهار دوره( برای یک متخصصان

 زیر است:

 به دست آید هاآن شمارها در از ضرب میانگین وزن جوجه تن(:صد)برحسب  وزن جوجه (1 

(Sadrnia et al., 2017) . 

 مربوط به هر واحد مرغداری مشخص است.واحد )برحسب قطعه(: ظرفیت اسمی  ظرفیت( 6

  ی.تدوره پرورش مرغ گوشکاری در یک نیروی میانگین شمار )برحسب نفر(: کارنیروی شمار( 6

 تذرشامل  به طور عمده )برحسب تن(: میانگین خوراک طیور استفاده شده که میزان خوراک( 4

ها لو انواع مکم برای تأمین پروتئین پودر ماهی و کنجاله سویا و روغن سویا برای تأمین انرژی و

وراک خ برای تعیین میزانطیور، از میانگین وزنی های غذایی به دلیل تفاوت در جیرهباشد. می

 توسط کارشناسان طیور تعیین شدند. ،های موردنظر هر یک از اجزای جیرهاستفاده شد. وزن

به صورت محلول  به طور معمولهای مورد استفاده دارو )برحسب میلیون ریال(: دارو یهزینه( 7

 کنند.دهندگان تحمیل می زیادی را به پرورش به نسبت یدر آب بوده و هزینه

هوا و روشنایی از انرژی الکتریسیته  ی)برحسب میلیون ریال(: تجهیزات تهویه برق یهزینه( 2 

 کنند.استفاده می

دلیل حساسیت طیور نسبت به میزان امالح موجود ه )برحسب میلیون ریال(: ب آب یهزینه( 5

ن یپایها بسیار با اهمیت و در استان خوزستان به دلیل آب سالم برای مرغداری یدر آب، تهیه

 باشد.بودن کیفیت منابع آب، تأمین آن بسیار پرهزینه می

دهنده اعم از سالن پرورش طیور،  )بر حسب متر مربع(: کل مساحت واحد پرورش مساحت (8

 شود.موجود در واحد را شامل می زیربناهای دیگرهای اداری، انبار و ساختمان

 است: نیز شامل موارد زیر بررسیهای مورد نظر در این ستاده

 وزن مرغ گوشتی زنده در هنگام فروش در این مورد مدنظر است.: )برحسب تن( میزان تولید( 1

، منبع هاو باغ کشتزارهااستفاده در  منظور)برحسب تن(: فروش کود مرغی به  میزان کود (6

 باشد.میخوبی برای پرورش دهندگان  به نسبتدرآمد 
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، بوده و لذا در محاسباتمنفی  یلفات نوعی ستاده( معکوس تلفات )برحسب معکوس قطعه(: ت6 

 معکوس آن درنظر گرفته شده است. 

فاده از است های مختلف محاسباتی مانند میانگین وزنی،به دلیل کاربرد روش شود کهمالحظه می

های مورد استفاده مدل درستیدقت و  ها،نهاده و هاستاده از یک هر برای مطمئن و دقیق میزان

سازد. برای رفع این مشکل در شرایط عدم اطمینان به منظور تعیین کارایی خطا روبرو میرا با 

و  (Compbell et al., 2008) ایبازه فازی از روش ،بررسیدر این گیری، هر واحد تصمیم

 . ه شده استبهره گرفت (RDEAاستوارسازی )

 FIDEA روش کلی چارچوب

 فازی تبدیل یکالسیک به مجموعه ی، مجموعهشود بدیلت[ 1،1]بسته  یبه بازه {1،1}اگر برد 

 (.Mugera, 2013)شود تعریف می 6ی رابطهبه شکل  uدر  Aمجموعه فازی  ،و به عبارتی شده

(6)  1,0: uA  

  1,0)( uA  

 )(uAعضویت  یدرجه و بوده تابع عضویتA  بهU ند.کبیان می را 

)..(اکنون به معرفی عدد فازی مثلثی  uml فازی بوده و تابع عضویت آن یکه یک فاصله )(xA 

 شود.است، اشاره می

(6) 

)(

0

xA

otherwise

uxm
mu

xu

mxl
lm

lx








































 

 باعث بزرگتر شدن x افزایش آنگاه  ،باشد m و l بین x اگر  ،با توجه به تابع عضویت اعداد مثلثی

 بین x شود. اگردرجه عضویت برابر یک می x= m در ی عضویت آن شده به طوری که،درجه

m و u افزایشآنگاه  ،باشد x دری عضویت شده و منجر به کاهش درجه x= u  درجه عضویت

  .صفر خواهد شد

و برای حل مدل تحلیل پوششی  ههای فازی به صورت اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شدداده

( استفاده 4)از مدل  ،های خطی کالسیکهای فازی و تبدیل آن به مدل تحلیل پوششی دادهدهدا

 (.Jahanshahloo et al., 2005) شد
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(4) 
max :
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 که
ij

x و 
rj

yبه  ازی مثلثیبه صورت اعداد فو  بوده فازی های مدلها و خروجیورودی

 شود.می (  در نظر گرفته2( و )7)های رابطهترتیب در 
(5) ( , , )l m u

ij ij ij
ij

x x xx  

(2) ( , , )l m u

rj rj rj
rj

y y yy  

x
l

ij
yو  

l

rj

xحدود پایین،  
u

ij
yو  

u

rj

xحدود باال و  
m

ij
yو  

m

rj

 دهد.حدود وسط را نشان می 

عضویت هایتابعه ترتیب با بورودی و خروجی  این اگر فرض شود که
ijx

 و 
rjy

  و توابع

) 1پشتیبان )S x
ij

) و   )S y
rj

داد فازی مثلثی باشند، برای تبدیل این اعداد به یک بازه در اع

 شوند: بیان می 8و  5 هایرابطه و خروجی به صورت ورودی ،آلفای متفاوت هایسطح

                                                           
1 Support 
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(5) ( ) ( ) ( )

min ( ) ( ) ,

max ( ) ( ) ,
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(8) ( ) ( ) ( )

min ( ) ( ) ,

max ( ) ( ) , ,
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x x S x x
ij ij ij x ij

x S x x
ij ij x ijx

x S x x i j
ij ij x ijx
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) الزم به ذکر است که )y
rj 

) و   )x
ij 

های های قطعی هستند. با استفاده از برش، مجموعه

های اطمینان متفاوت نشان داد. از بازه هاییسطحتوان با را می قطعی هاها و خروجیالفا، ورودی

ای از ، با مجموعهDEAهای قطعی ای از مدلتواند به خانواده، میDEAبنابراین، مدل فازی 

 تبدیل کرد.لفا مختلف آهای برش

 ( معرفی شد.6117) Wang توسط 0ی رابطه برابر های فازیبنابراین مدل تحلیل پوششی داده 

(0) 
1

1

1

1

max (1 ) , (1 )
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(1 ) , (1 ) (1.1.1)
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(1 ) , (1 ) 0
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m l m u

rrj rj rj rj
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rrj ij rj rj
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S t
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ها نسبت این مدل .کندمحاسبه می گوناگون  هاییسطححد باال و پایین کارایی را در  0مدل 
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ل ها در مقابعبارت دیگر، انعطاف این مدله ند. بنکبیشتری ارائه میهای قطعی اطالعات به مدل

بسیار باالتر از مدل متداول تحلیل پوششی  های های نامطمئن با استفاده از برشداده

دهد مقادیر بدون ریسک را نشان می α =1بیانگر مقادیر ناممکن و  α= 1 ،هاست. در واقعداده

(Mugera, 2013 .)توان گفت تعیین کران باال و پایین کارایی واحد مورد نظر، به می ،به عبارتی

ترتیب بهترین )بیشترین خروجی و کمترین ورودی( و بدترین )کمترین خروجی و بیشترین 

 کند. ورودی ( شرایط این واحد را ارزیابی می

 RDEA روش کلی چارچوب

)ادیر وروردی ابهام و عدم حتمیت در مق به با توجه )X ij
)و خروجی   )Y rj

و با فرض در نظر  

x گیرنده کهیمتصمی از واحدهای امجموعهگرفتن 

jJ وy

jJ های مربوط به به ترتیب مجموعه

xهایفراسنجهتوان به تعریف م برای این واحدها است، میهای مبهها و ستادهارزش نهاده

j و
y

j0  محدود هایاصلهکه ارزشی بین ف, x

jJ   0و, y

j
J    هافراسنجهدارند، پرداخت. نقش این ،

های ورودی و در برابر تغییرات ناشی از شرایط عدم حتمیت در داده DEAاستوارسازی مدل 

 Shokouhi et) باشدمی 11 یبه صورت رابطه RDEAعمومی مدل  شکلباشد. خروجی  می

al., 2010.) 

(11) 
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دو متغیر  که  y

j

y

j y  و , x

j

x

j x  متداول  DEAدم اطمینان در مدل اعمال شرایط ع برای ,

ها در مقابل عدم حتمیت محافظت این دو متغیر از محدودیت ،عبارت دیگره اند. بتعریف شده

 پذیر باقی بمانند. کنند که به صورت امکانها کمک میکرده و به آن
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xمتفاوت  هایسطحبنابراین، با 

j و 
y

jمنعطف از استواری مدل  یدامنه توان یک ، میRDEA 

 RDEAتجربه کرد. در نهایت، مدل  ،های بهینهمتفاوت حفاظت از پاسخ هایسطحرا در مقابل 

 ارائه کرد: 11ی رابطه یزی غیرخطیربرنامهصورت مدل ه توان بیمرا 

(11) 
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م از اjاحتمال انحراف محدودیت  با توجه بهمقادیر متفاوتی وجود دارد و  jΓ هایفراسنجهبرای 

 .)Bertsimas & Sim, 2004(شود محاسبه می (jpکران خود )

 کارلوسازی مونتمدل شبیه
و بررسی میزان های نامطمئن در مقابل داده FIDEAو  RDEA هایروشتوانایی ارزیابی  برای

سازی شبیه مدلاز  ،های ورودی و خروجیاحتمالی در داده تغییرات این روش در مقابلمقاومت 

تصادفی  گیریسازی یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونهکارلو استفاده شد. این شبیهمونت

 هایسطحدر  یاد شدههای مدل در آغاز ،در این روش. کندمی نتایج استفاده یبرای محاسبه

 گیریواحدهای تصمیم یهمهمقادیر کارایی حاصله،  توجه به حل شده و باحتمیت مختلف عدم 

 .شوداستخراج می (ru و iv )های ورودی و خروجی های بهینه برای دادهشده و وزنبندی رتبه

کدنویسی و حل شد. پس از آن،  GAMSساز به طور کامل در نرم افزار بهینه مرحله انجام این

با . شودتولید میها ها و ستادهشده برای هر یک از نهادهتعیین پیشتوزیع از اعداد تصادفی با 

، مقادیر هااز حل مدل های بهینه به دست آمدهوزنو همچنین  تولید شدهاعداد تصادفی کمک 

گین میان نهایت،در  شوند.بندی میگیر مجدداَ رتبهواحدهای تصمیمکارایی مجدداً محاسبه شده و 
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ازی سهای اصلی و شبیهدر الگوی با داده گیربندی واحدهای تصمیمبین رتبه ریسازگادرصد 

 شود. محاسبه می ،شده

های باشد. داده، واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان خوزستان میبررسیجامعه ی آماری این 

استفاده  وتکمیل پرسشنامه از تولیدکنندگان با در نظر گرفتن جامعه آماری  با توزیع و مورد نیاز 

 ,.Bartlett et al نتایج بررسیتعیین حجم نمونه از  برایگیری تصادفی ساده حاصل شد. از نمونه

آنان فرمول کوکران تعدیل شده و برای  بررسیهای پیوسته استفاده شد. در برای داده  (2001)

ته بودن پیوسبه تعدیل شده است. با توجه  جداگانهبندی شده به طور متغیرهای پیوسته و طبقه

بررسی  برایدرصد از جامعه آماری(  61تایی )حدود  117ی ، یک نمونهبررسیمورد  هایداده

گیرنده منوط به همگن بودن آنها است که بررسی واحدهای تصمیم یادآوری. شایان شدانتخاب 

وی س مجوزهای صادره از برابرهای گوشتی استان خوزستان از منظر فناوری تولید است. مرغداری

 . آیندبه حساب میسازمان جهاد کشاورزی استان، تنها از نوع صنعتی 

ها از نظر استفاده از خدمات مکانیزه مانند استفاده از البته باید توجه داشت که این مرغداری

و مواردی از این قبیل  متفاوت هستند؛ بنابراین،  خودکارتهویه هوای دستی یا سامانه خوری و دان

 صنعتینیمههای تولید( مرغداری فناوریواحدها به دو گروه همگن )از نظر  سیبرردر این 

بندی ی بیشتر از خدمات مکانیزه( طبقه)استفاده کمتر از خدمات مکانیزه( و صنعتی ) استفاده

یست، اما بر مبنای این دو دسته واحدها موجود ن شماراند.  هرچند آمار و  اطالعات دقیقی از شده

درصد از واحدهای مرغداری فعال استان از نوع تمام مکانیزه  51تا  21 ، حدودتخصصاناطالعات م

میل رو، در هنگام تکباشند. از این( میصنعتینیمهواحدها از نوع کمتر مکانیزه ) دیگر)صنعتی( و 

انجام پذیرفت، به رعایت این نسبت در حجم نمونه دقت کافی  1602ها که در سال پرسشنامه

ی دو باشد. بنابراین، کارایتصادفی می بررسیگیری در این عبارت دیگر، روش نمونهه د. بش اعمال

. شد تحلیلو صنعتی(  صنعتینیمهگروه از تولیدکنندگان به صورت جداگانه برای هر طبقه )

ی واحدهای تحت همه ،بندیواحدها بدون این نوع تقسیمهمچنین، به دلیل بررسی و تحلیل 

 های معرفی شده نیز وارد شدند.صورت یکجا در مدلنیز به  بررسی

 و بحث نتایج
میانگین تولید است.  آمده 1) جدولدر ها ی کل مرغداریهاستادهها و های توصیفی نهادهآماره

 یانگین شمارمباشد. تن می 82 نزدیک به خوراکتن و میانگین مصرف  41 نزدیک بهگوشت مرغ 

با انحراف معیار  در سال نفر 16 یبیشینه تا 1 یکمینهبوده که از  در سال نفر 7/6نیروی کار 
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 بیشترین ،هااز میان ستاده که دهدمی نشان تغییرات ضریب یمالحظهاند. پراکنده شده 5/1

ب به ترتی ،کودباشد که نسبت به تولید و میزان ( می107به تلفات ) مربوط تغییرات ضریب درصد

بیشترین درصد ضریب تغییرات به  ،هادر میان نهاده .دارد بیشتری پراکندگی برابر 5/1و  6/6

 اختالف همچنین درصدباشد. می 7/114و هزینه برق با  7/164ترتیب مربوط به هزینه آب با 

(، ظرفیت %57(، وزن جوجه )% 7/22مساحت ) مانند هانهاده برخی مصرف بیشینه و میانگین بین

 است. مالحظه قابل ( نیز% 2/58( و هزینه دارو )52%)
 خوزستان استان در گوشتی مرغ تولید واحدهای متغیرهایتوصیف آماری  (1) جدول

Table 1 Statistical description of variables of broiler chicken production units 

in Khuzestan province 
 هاها و ستادهنهاده

Inputs & Outputs 

 واحد
Unit 

 میانگین
Average 

 بیشینه
Maximum 

 کمینه
Minimum 

 انحراف معیار
Standard 
Deviation 

ضریب درصد 
 تغییرات

Coefficient of 
Variation 

 هانهاده
Inputs 

      

 ظرفیت
Capacity 

 هزار قطعه
A thousand pieces 

21.6 90 6 14 64.8 

 نیروی کار شمار
Number of labor 

 در سال نفر
Man in year 

3.6 12 1 1.7 48.4 

 خوراکمیزان 
Feed rate 

 تن
Ton 

86.3 350 18 50.2 58.1 

 هزینه دارو
The cost of medicine 

 میلیون ریال
Million rials 

64.2 300 3.5 48.2 75.1 

 وزن جوجه
Chick weight 

 صد تن
One hundred tons 

8.5 34 2.4 5 58.9 

 هزینه برق
electricity cost 

 میلیون ریال
Million rials 14.1 80 1.8 14.8 104.5 

 هزینه آب
Cost of water 

 میلیون ریال
Million rials 

5.9 60 1 7.4 124.5 

 مساحت
Area 

 هزار مترمربع
Thousand square 

meters 
13.4 40 1.2 7.1 53 

 هاستاده
Outputs 

 
     

 تولید
Production 

 تن
Ton 

40.4 175 3.5 24.6 60.9 

 میزان کود
The amount of 

fertilizer 

 تن
Ton 27.2 350 4 17.2 116.8 

 تلفات
Losses 

 هزار قطعه
A thousand pieces 

4.3 77.3 0.3 8.3 195 

 های تحقیق: یافتهمنبع
آورده  1و  7/1، 1/1سه سطح احتمال  در RDEA مدل در هافنی مرغداریکارایی   (2) جدولدر 

و  %01، %88به ترتیب برابر   ،سه سطحاین ها در میانگین کارایی فنی کل مرغداریشده است. 



 
 
 
 
 
 
 

 1/3128/شماره 31اقتصاد کشاورزی/جلد  39
 

تواند این مقادیر کارایی بدین معناست که محصول تولیدی در واحدها به ترتیب می .باشدمی 06%

با بهبود مدیریت تولید و به ترتیب  ،در واقع؛ های حاضر تولید شودنهاده %06 و %01 ،%88 توسط

توان به همین میزان تولید دست یافت. های موجود میاز مجموعه نهاده %5و  %0، %16با کاهش 

ی این است که هنوز امکان افزایش تولید به میزان قابل توجهی وجود دهندهاین موضوع نشان

ای روش تغذیه مدیریت واحدها در انتخاب نژاد گوشتی مناسب، روشمستلزم بهبود  ،این امر .دارد

 شودمشاهده می .هستندهای تولیدی است که بر عدم کارایی فنی مؤثر مناسب و مصرف نهاده

در انواع  کل و میانگین 1 کارایی با امتیاز یراوانی طبقه، فp که با افزایش سطح احتمال

، که در هر سه سطح احتمال شودهمچنین مشاهده میروند افزایشی دارد.  اهمرغداری

و  رباالت فنی کارایی میانگین دارای صنعتیهای مرغدارینسبت به  صنعتینیمههای مرغداری

 یبقهدرصد فراوانی ط. ستهاآنکارایی فنی  پراکندگی کمتر گویای بوده که یکمتر انحراف معیار

 1( و %50) 7/1(، %24) 1/1تقریباً در سطح احتمال  صنعتینیمههای در مرغداری 1کارایی 

 ،در واقع. است ( به مراتب بیشتر %71( و )%46(، )%66) صنعتیهای ( به ترتیب از مرغداری86%)

 توانند بیش از اینتولید مقدار محصول خود نمی برای( صنعتیو  صنعتینیمهها )این مرغداری

 0/6تنها  Shoroei et al. (2017) بررسیدر جویی اعمال کنند. صرفههای خود در مصرف نهاده

 .Ayatollah karami et al و در بررسی باشندمی %01ی کارایی فنی باالی از مرغداران دارا %

میانگین کارایی فنی  شودمشاهده میباشند. می 1واحدها دارایی کارایی  57% (2012)

از میانگین کارایی فنی  1و  7/1، 1/1احتمال  در سه سطح صنعتینیمههای مرغداری

 یزمینه رد دقیق هایبررسی بایستی ،شکاف این رفع برایباشد. بیشتر می صنعتیهای مرغداری

 تایجن تعمیم و تولید هاینهاده از بهینه یاستفاده و مدیریت پرورش مورد در کارا مرغداران رفتار

ولی با  .گیرد انجام تولیدکنندگان دیگر به مناسب ترویجی برنامه یک به صورت آمده دسته ب

به استفاده  Khazimeh et al. (2017) بررسیسطح تجهیزات بر کارایی در مثبت  ینتیجهتوجه به 

 Dashti et. ی تولیدکنندگان پیشنهاد شده استدر واحدهای مرغداری برا پیشرفتهاز تجهیزات 

al. (2011) و Tavakoli et al. (2014) مثبت کاربرد  هایگذاریبر اثر های خوددر نتایج بررسی نیز

ر های یادشده دبنابراین، برخالف بررسیاند. کردهبر کارایی واحدها تاکید  پیشرفتههای نهاده

استفاده از تجهیزات پیشرفته در واحدهای  یواحدهای مرغداری استان خوزستان باید شیوه

 نیست. صنعتینیمهآن در واحدهای  صنعتی آموزش داده شده و نیازی به گسترش
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 های متفاوتسطح احتمال در RDEAمدل ها در فنی مرغداریکارایی  (2) جدول
Table 2 Technical efficiency of poultry in the RDEA model at different 

probability levels 
 صنعتیهای مرغداری

Industrial poultry 

 صنعتینیمههای ریمرغدا

Semi-industrial poultry 

 هاکل مرغداری

all poultry 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 

 میانگین

Average 
 فراوانی
Freq

uenc

y 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 

 میانگین

Average 
 فراوانی

Frequen

cy 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation 

 میانگین

Average 
 فراوانی

Frequen

cy 

 هاطبقه

Category 

P=0.1 

0.06 0.63 5 - 0.68 1 0.13 0.62 13 <0.7 

0.04 0.75 13 0.04 0.76 2 0.03 0.76 13 0.7-0.8 

0.03 0.85 11 0.03 0.86 4 0.03 0.85 22 0.8-0.9 
0.03 0.95 15 0.02 0.99 7 0.03 0.95 26 0.9-1 

0 1 22 0 1 25 0 1 31 1 

 میانگین 105 0.88 0.14 39 0.96 0.08 66 0.89 0.12

Average 
P=0.5 

0.06 0.64 4 - - - 0.18 0.56 6 <0.7 

0.02 0.75 9 0.04 0.74 2 0.03 0.74 13 0.7-0.8 
0.03 0.86 12 0.03 0.87 3 0.03 0.86 20 0.8-0.9 

0.03 0.96 13 0.03 0.95 3 0.03 0.95 20 0.9-1 

0 1 28 0 1 31 0 1 46 1 

 میانگین 105 0.91 0.13 39 0.97 0.07 66 0.91 0.11

Average 

P=1 

0.04 0.61 2 - - - 0.2 0.56 5 <0.7 
0.03 0.75 6 0.04 0.77 2 0.02 0.76 9 0.7-0.8 

0.04 0.84 11 - 0.86 1 0.03 0.85 14 0.8-0.9 

0.03 0.95 13 0.03 0.94 4 0.03 0.95 22 0.9-1 
0 1 34 0 1 32 0 1 55 1 

 میانگین 105 0.93 0.12 39 0.98 0.06 66 0.93 0.1

Average 

 های تحقیق: یافتهمنبع

 هایسطح در FIDEA مدل در صنعتی و صنعتینیمه هایمرغداری پایین و باال حد فنیکارایی 

 محاسبه باال و پایین حد دو در را کارایی α رویکرد. گزارش شده است 6در جدول  αمختلف 

 مصرفی به صورت هاینهاده از بررسی تحت هایداریمرغ هچنانچ دهدمی نشان که کندمی

خواهد بود.  یکارای باالی و پایینحد  با برابر به ترتیب آنها کارایی ،استفاده کنند بهینه و نابهینه

 & Torabi)د ندهکارایی بالفعل و بالقوه را نشان می و باال به ترتیب حد پایین عبارت دیگر،ه ب

Ghorbani, 2015). های که میانگین کارایی فنی حد باال و پایین مرغداری شودده میمشاه

 یهندهدکه نشان دارند یکمتر و انحراف معیاربوده   بیشتر صنعتیهای از مرغداری صنعتینیمه

مقادیر کارایی حدود باال و پایین در  یبیشینهها است. آن کارایی فنیمقادیر  در تنوع کمتر
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بیانگر  که دست آمد به 1برابر  α مختلف هایسطح به ازای صنعتیو  صنعتینیمههای مرغداری

صورت  رد واحدهای تولید مرغ گوشتیکارایی  یبیشینهدستیابی به  برایالزم  پتانسیلوجود 

های میانگین کارایی حد پایین مرغداری است. دسترس در هاینهاده از بهینه یاستفاده

αدر  صنعتیو  صنعتینیمه =  در و بیانگر میانگین کاراییبوده  58/1و  82/1ب برابر ترتی به 0

به ازای  چنانچه .کننداستفاده به صورت نابهینه خود  هایمنبعها از مرغداری کهحالتی است 

های انگین کارایی مرغداریمی ،کننداستفاده بهینه  به طور خود  هایمنبعاز  αهمین مقدار 

میانگین کارایی حد  α=6/1 به ازای  است. 0/1و  05/1ا برابر ببه ترتیب  صنعتی و صنعتینیمه

( است. 8/1، 01/1( و )88/1، 02/1به ترتیب ) صنعتیو  صنعتینیمههای پایین و باال در مرغداری

به طور بهینه خود  هایمنبع %61ها از دهد در صورتی که مرغداریاین مقادیر کارایی نشان می

از  صنعتیدرصد و در  02تا  88از  صنعتینیمههای مرغداریر دمیانگین کارایی  ،کننداستفاده 

به طور بهینه خود  هایمنبعدرصد  41ها از چنانچه مرغداریکند. درصد تغییر می 01تا  81

خواهد  %45و  %26 به ترتیب صنعتیو  صنعتینیمههای کارایی مرغداری یکمینه ،استفاده کنند

 صنعتیو  صنعتینیمههای بیانگر این است که مرغداری  α =2/1 میانگین کارایی حد باال در . بود

صورتی که مرغداران در  افزایش دهند. %01و  %02را به ترتیب تا خود  کاراییتوانند میانگین می

های میانگین کارایی مرغداری یکمینه ،کنند استفاده بهینه خود به صورت بعامن %81از 

αبه ازای د.رسمی %80به  صنعتی هاییدر مرغدار و %04به  صنعتینیمه = کارایی میانگین   1

 ،باشدبیشتر می α( از سایر مقادیر 01/1) صنعتی( و 02/1) صنعتینیمههای حد پایین مرغداری

 .دباشمی های در دسترسبعتر منبهینه افزایش کارایی در صورت تخصیص یدهندهکه نشان

Payandeh et al. (2016) 11های کمتر از کارایی فنی برای ظرفیتهای خود یدر نتایج بررس 

و  06، 88ه ترتیب های پرورش مرغ گوشتی را بهزار واحد 61هزار و بیشتر از  61تا  11هزار، 

نشان داد میانگین کارایی واحدهای  Darijani (2011)نتایج پژوهش  .کردند درصد برآورد 02

 باشد.درصد می 22/75 ، معادلنپرورش مرغ گوشتی شهرستان گیال یمکانیزهنیمه
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در  FIDEAدر مدل  صنعتیو  صنعتینیمههای کارایی فنی حد باال و پایین مرغداری (3)جدول
 α مختلف هایسطح

Table 3 Technical efficiency of upper and lower limit of Semi- industrial and 
industrial poultry in FIDEA model at different α levels 

 اریمع انحراف
Standard Deviation 

 کمینه
Minimum 

 بیشینه
Maximum 

 نیانگیم
Average 

  

 صنعتی
Industrial 

 صنعتینیمه
Semi- 

Industrial 

 صنعتی
Industrial 

 صنعتینیمه
Semi- 

Industrial 

 صنعتی
Industrial 

 صنعتینیمه
Semi- 

Industrial 

 صنعتی
Industrial 

 صنعتینیمه
Semi- 

Industrial 

  

0.13 0.08 0.53 0.68 1 1 0.9 0.97 
 باال حد

Upper line α=0 
0.14 0.11 0.44 0.57 1 1 0.78 0.86 

 نییپا حد
Lower line 

0.12 0.08 0.53 0.69 1 1 0.91 0.96 
 باال حد

Upper line α=0.2 
0.13 0.11 0.46 0.6 1 1 0.8 0.88 

 نییپا حد
Lower line 

0.13 0.08 0.53 0.69 1 1 0.91 0.96 
 باال حد

Upper line α=0.4 
0.13 0.1 0.47 0.63 1 1 0.82 0.9 

 نییپا حد
Lower line 

0.12 0.08 0.53 0.69 1 1 0.91 0.96 
 باال حد

Upper line α=0.6 
0.12 0.09 0.49 0.65 1 1 0.85 0.92 

 نییپا حد
Lower line 

0.12 0.08 0.53 0.69 1 1 0.92 0.96 
 باال حد

Upper line α=0.8 
0.12 0.08 0.51 0.67 1 1 0.89 0.94 

 نییپا حد
Lower line 

0.12 0.08 0.53 0.7 1 1 0.91 0.96 
 باال حد

Upper line α=1 
0.12 0.08 0.53 0.7 1 1 0.91 0.96 

 نییپا حد
Lower line 

 های تحقیق: یافتهمنبع
و  صنعتیهای مرغداری در  واقعی مقدار به نسبتها نهاده کاهشدرصد  (6( و شکل )1)شکل 

که با کاهش  شودمشاهده می دهند.نشان می %11و  %71، %111 را در سطح احتمال صنعتینیمه

ی هامرغداری ها درنهاده واقعی مقدار به نسبت کاهش ، درصد%11به  %111از  سطح احتمال

ترین بیش. شودها در این واحدها ناکاراتر میاستفاده از نهاده ،در واقع است. افزایش یافته صنعتی

، های دارومربوط به هزینه صنعتی هایمرغداری در هانهاده واقعی مقدار به نسبت درصد کاهش

 دهدیم نشان وبوده ها نهاده این از استفاده باالی ناکارایی گویایاشد که بمیآب و مساحت  برق،

 ،مبنا این بر. شوندمی متحمل را زیادی هایهزینه هانهاده این تهیهواحدهای تولیدی، برای 

 و کارایی افزایش و هاهزینه کاهش  در گامی ،هاقیمت سازیمنطقی و تثبیت سیاست هرگونه

 هاینهاده خصوص به هاعامل از منطقی و بهینه یاستفاده ،هرحال به. بود اهدخو واحدها این سود

 دارای صنعتینیمههای مساحت در مرغداری .کرد خواهد کمک کارایی افزایش به ،و دارویی انرژی

ن صنعتی استفاده از ای هایواقعی بوده و همانند مرغداری مقدار به نسبت کاهش بیشترین درصد
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مدیریت مساحت واحد تولیدی،  ضروری به نظر  ،مبناکارایی کمی همراه است. بر این نهاده نیز با 

. در نندکاستفاده بیشتری  باید مدیر واحد از نظر کارشناسان متخصص و خبره ،رسد. بنابراینمی

علق واقعی، مت مقدار به نسبت کاهش از  مساحت، بیشترین درصد پس صنعتینیمههای مرغداری

ا شود تباعث می ،بودن واحدهای پرورش مرغ گوشتینباشد. مکانیزه نیروی کار می  یبه نهاده

واحدها نیاز باشد. در واحدهای غیرمکانیزه، کنترل شرایط  ینیروی کارگری بیشتری برای اداره

 ازشود، که انجام می مرغداری از جمله سامانه گرمایشی و انتقال خوراک توسط نیروی کارگری

کاهش عملکرد  ،و همین امر سبب اتالف انرژی و خوراک و در نتیجه وردار نبودهدقت الزم برخ

 . (Payandeh et al., 2016) شده است
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 واقعی مقدار به نسبت کاهش درصد (1) شکل

 هایسطح در صنعتی هایمرغداری در هانهاده

 مختلف احتمال

 Figure 1 Percentage reduction 

relative to the actual amount of 

inputs in industrial poultry at 

different levels of probability 

 

 واقعی مقدار به نسبت کاهش درصد (2) شکل

 در صنعتینیمه هایمرغداری در هانهاده

 مختلف احتمال هایسطح

 Figure 2 Percentage reduction 

relative to the actual amount of 

inputs in semi- industrial poultry at 

different levels of probability 

 

 و صنعتینیمه هایمرغداری در هانهاده واقعی مقدار به نسبتها نهاده کاهش درصد3 )شکل

که درصد کاهش نسبت به  شودمقایسه شده است. مالحظه می 1/1احتمال  سطح در صنعتی

شد. بامی صنعتینیمههای های صنعتی بسیار بیشتر از مرغداریها در مرغداریمقدار واقعی نهاده

ها، ادهدر استفاده از نه صنعتینیمههای های صنعتی نسبت به مرغداریدر نتیجه، مرغداری

های که کارایی فنی مرغداری شدنیز مشاهده  6و  6 هایلواند. در جدناکاراتر عمل کرده
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آموزش اصول پرورش طیور  ،زمینهباشد. در این می بیشتر صنعتیهای مرغداریاز  صنعتینیمه

ی استفاده برایها تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری هایمنبعو مدیریت و تخصیص 

و آشنا با  کارآزمودهها برای تولیدکنندگان امری ضروری بوده و از کارشناسان بهینه از نهاده

 پیشترگونه که و همان 6وضعیت منطقه برای آموزش مرغداران استفاده شود. با توجه به شکل 

های های صنعتی و نهادهی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداریهای هزینهاشاره شد، نهاده

به منظور  ها بوده و، ناکاراترین نهادهصنعتینیمههای نیروی کار در مرغداری شمارساحت و م

یزان . بیشترین مکنندجویی صرفه خود مصرفی هاینهاده میزان در افزایش کارایی خود، بایستی

های مربوط به نهاده Payandeh et al. (2016)اختالف بین واحدهای کارا و ناکارا در پژوهش 

ی مصرف بیش از اندازه Shoroei et al. (2017) بررسیباشد. در کار میهیزات، سوخت و نیرویتج

ش های تولید، کاهش سودآوری و کاههای میزان خوراک و جوجه منجر به افزایش هزینهنهاده

ی سوم تولید )ناحیه و از این نظر، ناکارا بوده و در ناحیه کارایی فنی واحدهای تولیدی شده

 اند. قتصادی( عمل نمودهغیرا

 

 
 صنعتیو  صنعتینیمههای ها در مرغداریمقایسه درصد کاهش نسبت به مقدار واقعی نهاده (3 )شکل

 1/0 در سطح احتمال

Figure 3 Percentage reduction relative to the actual amount of inputs in 

industrial and semi- industrial poultry at different levels of probability 
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 کارلوسازی مونتتایج مدل شبیهن

 هایبررسی توانایی مدل برایکارلو سازی مونتشبیه هاحلهنتایج مربوط به انجام مر 4شکل 

RDEA  وFIDEA ن موضوع، دهد. برای بررسی ایدر اعمال شرایط عدم حتمیت را نشان می

های ورودی و خروجی تولید و سپس با عدد تصادفی با توزیع نرمال برای هر یک از داده 11111

بندی واحدهای مورد بررسی رتبه سازگاریهای شرح داده شده، میانگین درصد استفاده از گام

 با افزایش میزان RDEAشود که در مدل . مالحظه میشدمحاسبه  αو  pمختلف  هایسطحبرای 

بندی افزایش یافته رتبه سازگاری(، درصد pدر مقابل عدم حتمیت )کاهش مقدار  سامانهحفاظت 

 سازگاریدرصد، میانگین درصد  11به  111از  احتمال است؛ به طوری که با کاهش مقدار سطح 

نیز موید این موضوع  Shokouhi et al. (2010) بررسیدرصد افزایش یافته است.  51به  61از 

، صادق بوده با این تفاوت که این مورد نیزنیز  FIDEAدر روش  αر مورد کاهش میزان هست. د

نبوده و در برخی موارد ثابت و  طور کامل فزایندهبه  سازگاری، میانگین درصد αبا کاهش مقدار 

 در روش سازگاریدرصد میانگین ، در مجموع، کهضمن ایناست.  کردهبه افزایش  پس از آن آغاز

RDEA  روش ازFIDEA توان گفت که روش است. بنابراین، می بیشترRDEA  به صورت

 کند. حفاظت می DEAهای ورودی و خروجی از مدل تری در مقابل تغییر دادهتوانمند

 

ای و استوار با استفاده از مدل های فازی بازههای تحلیل پوششی دادهمقایسه توانایی مدل (4) شکل

 سازی مونت کارلوشبیه

Figure 4 Comparison of capability of Fuzzy Interpolated and Robust Data 

Envelopment Analysis models using Mont Carlo simulation model 
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 یهزینه کاهش ،لذا و بوده انسان نیاز مورد پروتئین تأمین هایمنبع ترینمهم از مرغ گوشت

 یفاا انسان سالمت در مهمی نقش و شده تغذیه سطح بهبود باعث آن، تولید افزایش و شده تمام

 کارایی افزایش برای راهکارهایی یئهارا و مرغ گوشت تولید واحدهای کارایی . تعیینکندمی

 در. ندک کمک بخش این در اشتغال افزایش نتیجه، در و محصول این تولید افزایش به تواندمی

 حجم به اینمونه در خوزستان استان در مرغ گوشت تولید واحدهای فنی کارایی ،بررسی این

 وشتگ تولید که میانگین داد نشان بررسی نتایج. شد برآورد FIDEA و RDEAبا دو روش   117

 تغییرات ضریب درصد تن است. بیشترین 41 نزدیک به مرغ تولیدی در واحدهای مورد بررسی

 که باشد،می 7/114 با برق هزینه و 7/164 با آب یهزینه به مربوط ترتیب به هاهادهن میان در

 رودمی انتظار. ندارد وجود مرغداران بین در هانهاده کاربرد درمورد ایبهینه الگوی دهدمی نشان

 دکیبنابراین، تأ. شود تعدیل هامرغداری در برق کاربرد ها،یارانه هدفمندسازی قانون اجرای با

 و وریهرهب ظرفیت افزایش مکانیزاسیون، سطح بهبود مانند راهکارهایی با تولیدکنندگان شودمی

 کاربرد میزان در جوییصرفه و واحدها کارایی افزایش موجبات ها،نهاده کاربرد بهتر مدیریت

 حتمالا سطح سه در  RDEAمدل ها درمرغداری کل فنی کارایی میانگین .کنندرا فراهم  هانهاده

تغییر بدون  توان تولید را می واقع، باشد. درمی %06 و %01 ،%88 برابر ترتیب به 1 و 7/1 ،1/1

 در .افزایش داد  %5 و %0 ،%16ها به ترتیب به اندازه سطح فناوری و افزایش میزان نهاده

 میانگین ،کنند  استفاده خود به طور بهینه هایمنبع %61 از هاچنانچه مرغداری ، FIDEAمدل

 تا 81 از های صنعتی،مرغداری در و درصد 02 تا 88 از صنعتینیمه هایمرغداری کارایی فنی

 صنعتینیمه هایمرغداری پایین حد میانگین کارایی فنی ،α=1ازای  به .کندمی تغییر درصد 01

شنهاد پی ،شکاف این رفع برای لذا باشد.می بیشتر α مقادیر سایر از( 01/1)صنعتی و( 02/1)

به طور دقیق بررسی  هانهاده یبهینه کاربرد و مدیریت یزمینه در رفتار واحدهای کارا شودمی

تعمیم  تولیدکنندگان سایر به مناسب ترویجی یبرنامه یک صورت به آمده به دست شده  و نتایج

 ترمناسب یزیربرنامه و هانهاده کاربرد مدیریت بهبود با که دهدمی نشان موضوع داده شود. این

 دارو، یهزینه هاینهاده .دارد وجود کارایی و تولید بازدهی افزایش امکان واحدها، این توسط

 در کار و مساحت نیروی شمار هاینهاده و صنعتی هایمرغداری در مساحت و آب برق،

 همکاری اب یزمینه بایست این در باشند. بنابراین،ها مینهاده ناکاراترین صنعتینیمه هایمرغداری

 ورشپر از پس و پیش کاربردی و روزبه آموزشی هایبرنامه کشاورزی، آموزش و ترویج کارشناسان
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 به توانمی ترویجی و آموزشی هایدوره در. شود داده ترتیب مرغداری واحدهای مدیران برای

 افزارهایمنر آموزش و معرفی طیور، هایبیماری کاهش و پیشگیری راهکارهای مانند هاییموضوع

 نیف نکات و تحقیقات از به دست آمده نتایج جدید، تجهیزات و هامکمل ها،ویتامین تخصصی،

 دیدهآموزش و تخصصم افراد  برای برداریبهره مجوز صدور شودمی توصیه. پرداخت طیور پرورش

 جایگزین ار تجربه با و کارآزموده کارگران واحدها، مدیران است بهتر و قرار گرفته لویتوا در

 تمام  ازای به  FIDEAمدل در صنعتینیمه هایمرغداری %60. کنند آغیرکار اضافی نیروهای

 یهامرغداری از هاآن کارایی امتیاز نظر، این از و باشندمی کارا ها،ستاده و هانهاده یبازه مقادیر در

 صنعتینیمه هایداریمرغ به نسبت صنعتی هایمرغداری نتیجه، در .است باالتر( %16) صنعتی

 هک لذا، ضروری است هستند. کمتری کارایی دارای و کرده عمل ترنابهینه هانهاده از استفاده در

 ناکارا واحدهای اختیار در مرجع یمجموعه عنوان به کارا هایمرغداری تولیدی اطالعات

 شمار افزایش ،نتیجه درو  دتولی افزایش شاهد توانمی ،هامجموعه این از گرفتن الگو قرارگیرد؛ با

 بهتر درک به تواندمی ،زمان طول در پرتکرار  هایبررسی انجام همچنین .بود کارا واحدهای

 برای مؤثرتری و بهتر ریزیبرنامه آن، پی در و ده ش منجر منطقه مرغداران میان هایتفاوت

ر های مؤثر دترین نهادهمهمکه یکی از با توجه به این .پذیرد صورت ترویجی و آموزشی هاینظام

استفاده  برایهای الزم شود که آموزشمی تأکیدباشد، ناکاریی واحدهای مرغداری هزینه داور می

کارلو نشان سازی مونتقیمت در این واحدها صورت پذیرد. نتایج مدل شبیهگران یاز این ماده

 رو،ل عدم حتمیت دارد؛ از ایندر مقاب سامانهتوانایی بیشتری در محافظت  RDEAداد که مدل 

 ریزی شود.نتایج این مدل برنامهبه  با توجهاصالحی  هایاقدام یبایستی همه

 سپاسگزاری

ارایه شده به معاونت پژوهشی و  75/041ی طرح پژوهشی شمارههای دادهمقاله از در این   
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Abstract 
Introduction 

Chicken breeding production is one of the most agricultural subsectors in Iran 

and has a special position in the production and employment of the 

agricultural sector. According to the importance of chicken as a strategic 

protein product, investing in this field is inevitable. Due to high growth rate 

of birds compared to other livestock, the possibility of producing in all 

weather conditions and rapid return on investment, the poultry industry has a 

high priority to other industries. Optimum use of inputs and existing 

possibilities lead to an increase in production and reduce the fixed price, 

thereby increasing the Country's competitive and export potential and also an 

increase in the0 welfare of the society. Since increasing production by inputs 

development and technical changes has many limitations in developing 

countries, improving technical efficiency has been emphasized as a suitable 

approach. So investigating the efficiency of chicken breeding units and trying 

to improve this efficiency and optimum use of inputs has been a matter of 

importance. The main objective of this study is to measure technical 

efficiency of broiler breeding in Khuzestan Province by utilizing the models 

of RDEA and FIDEA model. Also, the sub-objectives such as estimating the 

optimal use of inputs in inefficient units and comparing the capability of 

RDEA and FIDEA models when deals with uncertain data are obtained.  

Materials and Methods 

Several techniques are used to evaluate decision making in production units. 

Data Envelop Analysis (DEA) model is widely used to evaluate relative 

efficiency in these units. Despite its numerous merits, one of its major 

limitations is high sensitivity to the uncertainty of data. To overcome this 
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limitation, the method of Interval Data Envelop Analysis (IDEA) was 

introduced, yet this model also suffers from interpreting high and low ranges of 

efficiency. But this model also suffers from interpreting high and low ranges 

of efficiency. To deal with this issue, Fuzzy Data Envelop Analysis (FDEA) 

and Stochastic Data Envelop Analysis (SDEA) models were presented by 

researchers. These models also suffer from lack of point solutions, awareness 

of data distribution and ignoring the information of coefficient uncertainty 

respectively. To clear up the mentioned defects, the Robust Data Envelop 

Analysis (RDEA) model was developed in the late 1990s. In this study, 

FIDEA and RDEA models are applied to calculate the efficiency of decision 

making units under the condition of uncertainty. Moreover, Mont Carlo 

simulation is used to evaluate the capability of RDEA and FIDEA models 

against uncertain data and investigate their ability to deal with possible 

changes in input and output data. The necessary data were collected from the 

population of poultry production units in Khuzestan Province, by surveying 

a questionnaire of 105 production units that were selected using simple 

random sampling method.  
Results and discussion 

Based on the RDEA model output, the average technical efficiency of all 

production units in three probability levels of 0.1, 0.5 and 1 are 0.88, 0.91 and 

0.93 respectively. The results also indicate that in three probability levels, the 

average efficiency of semi-industrial poultry production units is more than 

industrial ones. Calculating the technical efficiency by FIDEA show that in 

all levels of optimal use of resources, the high and low range of efficiency in 

semi-industrial poultry production units are more than industrial ones. 

Applying the inputs of drug, electricity and water cost, and area in industrial 

units and inputs of labor force and area in semi-industrial units are technically 

inefficient. The results of Mont Carlo simulation indicate that in RDEA 

model, by increasing system protection against uncertainty (decrease in p 

value), the ranking compatibility percentage is increased. The average 

ranking compatibility percentage for simulated data in all uncertainty 

scenarios in RDEA model is higher than FIDEA.  

Suggestion 

 According to the results, since industrial poultry units are less efficient at 

using inputs than semi-industrial ones, these units must be the references for 

inefficient units. Moreover, since the cost of drug, affecting the inefficiency 

of poultry units, is one of the most important inputs, it is recommended that 

these units should be given the necessary training to use this input. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Furthermore, since the RDEA model has more capability to protect the system 

against uncertainty, it is suggested that all corrective actions should be 

planned with respect to the outputs of this model.  
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