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 چكیده
 ییغذا تیامن نیمأت ریاخ سدهدر دو  تیجمع شدید شیبشر بوده و با افزا هایاز دغدغه ، هموارهییغذا تیامن

 سئلهم نیتر شدن ابعاد انشانگر گسترده نیکره زم تیشده است. نرخ رشد مثبت جمع یگریتر از هر زمان ددهیچیپ
 تیفیک شیو افزا یغذا همزمان با کاهش آلودگ دیتول شیرو، افزا شیپ هایاز چالش یکیرو،  نیاست. از ا ندهیدر آ

نسان ا ییمهم غذا هایبعمنجمله تخم مرغ از  وگوشت مرغ به طور ویژه  ای. گوشت، استبه آن  همه یابیآن و دست
صنعت  نیر اد نییپا وریکه باعث بهره بردیرنج م های بسیارینارساییاز  ران،یگوشت مرغ در ا دی. صنعت تولاست

رهای با تاکید بر متغی رانیدر ا یگوشت مرغصنعت  یوربهرهموثر بر  هایاملپژوهش، شناخت ع این هدفشده است. 
 هایادهد و (تایپانل د) های ترکیبی یا تابلوییداده یمدل اقتصادسنجبا استفاده از نهادی است. بدین منظور 

 وری و متغیرهای مستقل، رابطه بین بهرهاطالعات کالن کشور گریمختلف و د هایاستان هاییمرغدار یسرشمار
 هیسرما وریبهره داری بارابطه مستقیم و معنیها در استان هایتراکم مرغدار (1دهد: ها نشان مییافته شد. برآورد

گوشت  دیو تول نیمأت رهیزنج یندهده لتشکی ساختار با مرتبط هایمرکز و هابخش شیافزا با (2. داردکار  یرویو ن
و  هیسرما وریدرآمد سرانه بر بهره شیافزا ریثأت (3است.  یافتهافزایش  هم هیسرما وریبهره، استان یک مرغ در

 است. متفاوتکار  یروین
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 مقدمه

. در این مدت، سنننرمایه زیادی جای این      قدمی دارد  صننننطی ریور در ایران ددود  دی د ه     

ت این روند با سرعی زیادی افزایش یافته اسی. اصنطی شده اسی. تولید گوشی مرغ نیز به مواز

ی را تجربه کرده اسی در صورتی     زار درصد  رشد چشمگیر  پنجاه سال گاشته    درکه  یبه رور

 Central Bank) بوده اسی روروبهبا رشد صد درصدی  گوشی قرمز  که ری  مین دوره صنطی  

of the Islamic Republic of Iran, 2019 .) ،یاز اجزا یکیمرغ به گوشننی مرغ و ت  امروزه 

صل  سی. از ا    لیتبد رانیمردم ا ژهیمردم جهان، بو یغاا ریناپاییو جدا یا صنطی    نیشده ا رو، 

من  ض . اسی  رانیدر ا ییغاا ییو امن ینیمواد پروتئ نیمأت یبرا یریچشمگ  ییظرف دارای وریر

 ,Fathollahi) اسی روروبهآبی   ای ربیطیمحدودیی منبع اینکه برای کشور ایران که با چالش

Najafi, & Farhangian, 2022) مه  تولید گوشی مرغ نسبی     ایبرتری و سودمندی ، یکی از

شی قرمز، آی  سی.  به کاالی جایگزین آن، یطنی گو شی   گ لوی ر ک دیتول یبرابری کمتر آن ا و

گوشننی مرغ،  لوی ر ک دیدر تول در صننورتی که .اسننی ازیآی مورد ن تریل ر زا 11قرمز ددود 

بری کمتر تولید گوشننی مرغ آی .(Hoekstra, 2012) شننودیآی مصننرم م تری زار ل 4ددود 

، کمبود آی شیرینکه به رور کلی و جنبه دارای ا میی اسی؛ اول ایننسبی به گوشی قرمز از د

به دنبال رشننند    که  . دوم اینن اسنننیگو ای اصنننلی تولید مواد غاایی گونا    محدودیی   جمله  از

  یافته شیآی افزا یمردم، تقاضا برا یسبک زندگ  رییو تغ ییآی و  وا  ایپایریرییتغ ی،یجمط

  شندید  یک  آب چالشبا  نیواقع در کمربند خشنک کره زم  یاز کشنور ا  یکی نبه عنوا رانیو ا

سی شده   روروبه صول  دیتول نیبنابرا .(Mircholi & Soltani, 2015) ا صرم آی    اییمح که م

 .اسی پیدا کرده یاژهیو ییبا گاشته ا م سهیدارند در مقا یکمتر

صنطی  این رغ به شتی که  سرمایه قابل توجهی  مراه       مرغ گو شی  شد تولید و انبا در ایران با ر

سیب    نوز     ،بوده اما سیار آ سی ب سیب از  یکی .پایر ا صنطی موارد آ   باالیسه    ،پایری این 

صد ) سی یدر مرغدار دیتول  اینهیاز  ز وریخوراک ر (یددود  دتاد در  & Pourzanjani)  ا

Ghorbani, 2012) ،  ای  هی مواد اولشنننود و تامین می واردات از رریق  هعمد به رور  در ایرانکه 

این وابستگی به دو دلیل برای   .(FAO, 2022) اسی وابسته  به واردات ی به شدت  دام  اینهاده

سیار     صنطی ب سی؛ اول این  زیانباراین  ستگی ایران به واردات خوراک ریور،  زینه تولید    کها واب

شی مرغ را افزایش می  شرایطی د د. گو بازار ای  در صنطی  این پایری قدرت رقابی در چنین 

شی مرغ  دیتول کهدوم این. یابدکا ش میجهانی    از آنجا که .شود  مراه می ییباال یارزبر با گو
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سط دولی تامین می   عیو توز دیتول  ایب ش  مهی حیارز ترج صنطی تو اد  یصنطی  شود،  این 

صاد   ای یدوران تحر در شده  س  یاقت س  اریب   دیشد  ی ا(شوک تکانه ) دچاربوده و  ریپابیآ

بات مواد اول   نیمأت  نبود و دی تول  ای نه ی ز ل . این مسنننشنننودیم هی باث نا ئ سنننایر  ره، در ک

شکیل زنجیره  ای نبود زمینه  ای نهادی باعثمحدودیی سی  شده  تولید ای ت دالی غالب  . »ا

سی. به عبارت د      ران،یدر ا وریصنطی ر  ستقل ا صنطی    یغالب وادد ا گریساختار م فطال در 

ستقل از       وریر صورت م شور به  سمت و به ندرت در  پردازندیم ییوادد ا به فطال دیگرک از  یق

 نیا و مؤثر مه   ایچالشاز  یکی قیی. در دقردگییشننکل م پارچگیکیاز   اییدالی رهیزنج

سی    ییریو مد ی ما نگ  اینبود زمینهصنطی   صنطی ا  (.Jiran & Paloj, 2016) «وادد در 

قه  مال  ۀمدقود ی ا دل ند یم نیمأت  رهیدر زنج یادت به فرا    توا و  دی تول زانیو م ند یبه شننندت 

س     ندیآیدسی م به ییند ایفرآ قیاز رر  امحصول  نیترجیرا یبرساند. امروزه دت  بیمحصول آ

 Andrea)  سنننتند  دهی چیپ اری بسننن ،فرایند تولید  و  ازی دانش مورد ن د،ی تول یکه از نظر فناور  

Stocchetti and Elena Scattola, 2011.) در بهبود عملکرد  نیمأتنن رهیموثر زنج ییننریمنند

 ییاجرا رانیمد (.Tutuhatunewa et al, 2019;  Ibrahim et al, 2020 ا مؤثر اسننی )شننرکی

 ا بنگاه دیگرنه تنها در دال رقابی با  که از این موضنننوگ آگا ند بزرگ و کوچک ی اشنننرکی

ستند بلکه با زنج  شرکی کنندیرقابی م زی ا نآن بنگاه نیتام رهی   ی ارهیزنج یکه دارا یی ا. 

ه  ک یی ابا شننرکی سننهیدر مقا ترنهیبهتر و ک   ز  ایمحصننول توانندمی سننتند  بهتر نیمأت

  دی تول (.Traver &   Ladon, 2016) کنند  دی تول دارند،  ایسننناده به کلی  نیمأت  ی ا رهیزنج

 از نظر . این وادد ای مندردردگییتوسنننط مرغداران مندرد صنننورت م  رانیگوشنننی مرغ در ا

و توسنننطه  قیتحق و  ا، واردات و صنننادراتنهاده نیمأت ،یابیبازاردر گردش،  هیسنننرما ،فناوری

کشننور در   دیدرصنند تول 11ددود  یجهاد کشنناورز ریبنابر گدته مطاون وز امکانات اندکی دارند.

ای شاید در    ای زنجیره. سه  شرکی  ردپاییصورت م  ایرهیزنج  ایتوسط شرکی   ،ب ش نیا

شد. تول  از این میزان    عمل سط   دیکمتر با  ا و تنگنا ای  چالش ،وادد مندردزیادی  شمار تو

که   یبه رور .کرده اسنننی جادیکنندگان ادولی و مصنننرم ،یدیتول یوادد ا یبرا پرشنننماری

و در   دیاز سننال با مازاد تول  اییدر بر ه .ه اسننیشنند دشننوار اریبسنن ،دیتول یبرا یزیربرنامه

انات  امک دکنندگانیتولبر این  افزون . ی سننت  روروبهبا کمبود عرضننه در بازار   دیگر  اییبر ه

 Islamic Republic News Agencyرا ندارند ) یجهان یازار اورود به ب یبرا یابیو بازار فناورانه

(IRNA), 2017.) 
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نهادی دیگری   ایاملاز جمله ع کسنننب و کار یعموم یفضنننا و ییمالکدقوق به  نگرشنوگ 

 ریمسنن توانندمی یی ر کدام به تنها ، ااین عاملسننازند. را متأثر می وریصنننطی ر سننتند که 

 این قرار د ند. ریثأتحی ت ،را به رور خاص یرا به رور عام و  ر صننننطت یدرکی  ر اقتصننناد

وری صننننطی تولید مرغ گوشنننتی در  نهادی بر بهره  ایتحقیق با  دم بررسنننی اثر این عامل

  ای ایران، تدوین شده اسی.   استان

این مرتبط با   ی و داخلیخارج  یتجرب  ای بررسنننی و ارزیابی از نتایج ناشنننی    یدر ادامه، برخ 

از بازار   یکل ینما کیارائه  به مروری بررسننیدر  Chang (2007)پژو ش، ارائه شننده اسننی.  

تایج  ن .پرداخی نیپیلیف یمرغ گوشت  صنطی  یآن برا یامد ایو است راج پ  یمرغ گوشت  یجهان

ازار  تولید و ب نظامتر برای دسننتیابی به  ای دولتی گسننتردهدمایی د د،این تحقیق نشننان می

  یقایآفر یگوشت مرغ صنطی   یبه بررس  Davids (2013). الزم اسی وری کارآمدتر و افزایش بهره

می  یجنوب خی. آن،  بازار  و روش تطیین قی با      پردا که  تایج این تحقیق  و  OLSمدل  کمک  ن

  واردات ی اتطرفه افزایشبر  دسننی آمده اسننیه  ای زمانی ما انه، بدورهاسننتداده از اراعات 

ایش  این افز  ای زینهبه ادتمال بسیار کنندگان که  ایی از مصرمگروه توجه بهو  مرغ گوشتی 

شی   دیصنطی تول  خود پژو شدر  Valdes et al (2015) .تأکید دارد شوند، را متحمل می گو

شمگ  یش یفرض که افزا شیپ نیرا با ا لیمرغ برز شده    یوردر بهره یریچ صل   و تجارت آن دا

به این نتیجه    و تابع کای داگاس، OLSاین تحقیق با اسننتداده از مدل  .کردند یبررسنن ،اسننی

سی     سیده ا سر    کهر شد  شد بهره  یعمود یساز کپارچهیو موفق  عیر سی.    یورباعث ر  شده ا

Houedjofonon et al (2020) کل   یوررشنند بهره  ایبعو من اسیمق یاقتصنناد ا یبه بررسنن

مل ع  ید  مچون تغییر   ای ا نه     پایری تول ناورا کارایی فنی  ای ف دد ای پرورش  در  و تغییر   وا

  ایابعو ت 0212تا  0212  ایسنننال ری تابلویی )ترکیبی( ی اداده از آنان. پرداختند وریر

در مقیاس    جوییصنننرفه وجود  گویای نتایج این تحقیق   کردند. اسنننتداده   1ترانسنننلوگ دی تول

وری در دوره مورد بررسننی به دلیل  . البته نرخ رشنند بهرهاسننی بوده وادد اتوجه در این قابل

اد  یکا ش نرخ رشد کارایی فنی و نرخ رشد فناوری، کا شی بوده اسی. نتایج سیاستی پژو ش       

سی و ارزیابی در  Bumanis et al (2022)  ا تأکید دارد.بر افزایش اندازه مرغداری شده     ایبرر

سطه   یبرا ییبه عنوان مبنا یبریسا -یکیزیمدل فیک خود  شمند   ییریمد نظامتو  ای وادد و

سی، پ   یقابل تنظ ،خاص یدیتول یاز این یکه برا تولید مرغ گوشتی  ه  مین  بدادند.  شنهاد یا
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صل  سه  منظور،  تطریف ،کیبالتدر منطقه  وریمزرعه ر کی ی ارساخی یز مورد در یگروه داده ا

نظارت بر  ی ااروپا، داده هیاتحاد ی اکاردسنتور   ایاز الزام نانیارم یالزم برا ی اداده :کردند

سب و کار و داده  یساز  نهیبه یمزرعه برا ضاف  ی اک   یمرغدار یکل ییریتواند بر مدیکه م یا

 یاراعات با عملکرد خوی و سنننودمند برا    یفناور  نظام بر نتایج این تحقیق،  بنا   بگاارد.  ریتأث 

ا  سنننازگارتر ب   کردی ا و رو داده ترمنیکه ددظ بهتر و ا  یابر نظام بر  یمبتن دی با  وریصننننطی ر 

در   را وریبهرهخود  پژو شدر  Mortazavi (2001). باشنند ،کندیم نیرا تضننم سننییز طیمح

ساوه   اییمرغدار ستداده از تحق  منطقه  ساله از    یدانیم قاتیو تحق ایکتاب انه قاتیبا ا  سه 

شت  یوادد مرغدار 02اراعات  سی کرد  یگو سی برر سب  .ه ا سی    یو اراعات آمار  اهمحا به د

سط نرم افزار   ،پژو ش نیآمده در ا سی  شده  لیو تحل هیتجز SPSSتو شان داد ب  جینتا .ا  نین

دان و جوجه    نگام به   دی و خر رانیمد  یبودن، کارآمد   یصننننطت زانیم یر ا یو متغ وریبهره

خود به   قیدر تحق Izadi (2006).وجود دارد یو تلدات، رابطه مند   وریبهره نیرابطه مثبی و ب  

با استداده    وی استان زنجان پرداخی.  یگوشت  ی ایدر مرغدار دیتول  ایاملع یوربهره یبررس 

، کشننش   ایاملع ییجز وریبهره د،یروش تابع تول و یگوشننت یوادد مرغدار 10اراعات  از

کار و خدمات      یرویدان، ن مانند   مواردی ق،یتحق نیا کل را محاسنننبه کرد.     وریو بهره دی تول

. کرد ییگوشننی مرغ شننناسننا  دیتول ندیدر فرا  ااملع نیترمه به عنوان بهداشننی و درمان را 

Hossein Panahi (2008) یگوشت ی ایدر مرغداررا بر آن  ثرؤم  ایاملو ع یفن ییکارآ زانیم  

ستان    ستان کرد ستنمایی  برآورداز رریق  ا ات  آوری اراعگردبا  تابع تولید به روش دداکثر در

ان  ، نشنناین تحقیقنتایج  .بررسننی کردند گیری تصننادفیوادد، توسننط پرسننشنننامه و نمونه 03

 ادد وو نیبهتر نیشکام ب  ،روزفناوری بهو بدون وارد کردن  یفن ییبهبود کارا قیاز رر د دمی

مؤثر بر   ای امل ع  Mashayekhi & Hajizadeh Fallah (2011). یابد  میوادد ا کا ش     دیگر

شی مرغ در ایرا  ستداده از آمار   نبازار گو سال  دورهرا با ا و  1021تا  1030 ای زمانی ما یانه 

  رسی براین  نتایج. بررسی کردند تصحیح خطای برداری   سازوکار جوسیلیوس و   -روش یو انس

 و مدتکوتاه در مرغ گوشننی قیمی بر مرغ تغایه اصننلی  ایآثار قیمی نهاده د دمینشننان 

 برآوردبا  خود در پژو ش Haji Rahimi et al (2012). اسننی جهی یک در و مثبی ،بلندمدت

  گیری تصادفی وادد به روش نمونه 12تابع  زینه ترانسلوگ و با استداده از اراعات    اختارمندس 

صرفه   ساختار  زینه و  ستان کردستان       به تحلیل  شی از مقیاس پرورش مرغ گوشتی در ا  ای نا

پرورش مرغ  در صننننطی اسینسنننبی به مق یکه بازد  نددیرسننن جهینت این به ناآن پرداختند.
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شت  ستان،     یگو ستان کرد سی و با  یصطود در ا . ودش  دیکأت ،دیباالتر تول  ایاسیمق یرو دیا

Moloudi (2014)  یمرغدار یو اندازه وادد ا یوربهره نیرابطه ب پژو ش خود به بررسننیدر  

شت  ستان تبر    یگو شنامه و از       .پرداخی زیشهر س ستداده از پر  قیرردر این پژو ش محقق با ا

سبه بهره  افتهی یدرجه دوم تطم دیو برازش تابع تول نشیگز به  دیتول  ایاملکل ع وریو با محا

تجربه  و اتیتحصننمیزان که  دیرسنن جهینت این به 0و ترنکوئسننی 1کیدو شنناخک کندر کمک

 یوادد ا کروزهیجوجه  شمار در سال، فاصله از مرکز شهرستان و      دیتول ی ادوره بار ای ر،یمد

  قیتحق نیا. باشننندیم دیتول  ایاملکل ع یورموثر بر بهره  ایاملع نیتر، مه بررسننیمورد 

طه   نی مچن مل تول   یبهره ور نیمطکوس ب uوجود راب دد ا     دی کل عوا ندازه وا  یمرغدار  یو ا

 .دکر دییرا تأ زیشهرستان تبر یگوشت

Farzaneh (2014)  یوادد ا   دی تول  ای امل ع  یوردر بهره یسنننازنه ینقش به خود پژو شدر 

با استداده از پرسشنامه   ی رااستان خراسان رضو نویواقع در ج ی اشهرستان یگوشت یمرغدار

بررسنننی کرد و به این نتیجه   یفراون  ایو جدول  tآزمون  انس،یوار تجزیه یآمار ی اروش و

در   یدیتولخوراک، وزن کل مرغ  لیتبد بیضر  ،یزیرجوجه شمار رول دوره پرورش، رسید که  

ضط    Se Choobi (2014) .دارد یداریتداوت مطن گریکدیبا  یساز نهیاز به پسو  پیش ییدو و

سی.   بررسی و ارزیابی کرده  را شابور یشهرستان ن   یمرغ گوشت تولید  یوادد ا وریبهره با  ویا

داگاس را برآورد کرده  -کای دیپرسشنامه، تابع تول   قیشده از رر  یآورگرد ی اهاستداده از داد 

 نهی ز مه،یب نهی ز ،یخوراک مصنننرف نهی ز ییمتوسنننط و نها وریبهره زانیخود م جیو در نتا

 Khosravani Moghadam et alانرژی را به دسننی آورده اسننی.   نهیبهداشننی و درمان و  ز

شت  دیتول ندیفرا یساز ینهبه (2016) س  ییدیزمان و ک نه،یرا از منظر  ز یمرغ گو  ند.ردک یبرر

ض یمدل ر کی نانآ   ی اوهیش  انیتا از م د ندیم شنهاد یپ  اییاز فطال یاشبکه  یبرا یفاز یا

 نیمشنن ک شننود. بد یی ر فطال یاجرا برا یوهیشنن نی ا، بهترآن یار ایمط یممکن و موازنه

و  ردندک مسننئله اسننتداده  نیدل ا ینامغلوی برا یبندبر رتبه یمبتن کیژنت ت یمنظور از الگور

شت  دیتول یبرا ییانجام  ر فطال ی اوهیش  نیبهتر شتار از ت   یمرغ گو . ادنددارائه  را مرغ تا ک

 11/111سننناعی و   2/1310 بی به ترت  یی دیو ک نه، یزمان،  ز  دتم بر نتایج این تحقیق،  بنا  

 Abdeshahi & Ghorbani .شداشاره شده محاسبه   ایییفطال یدرصد برا42تومان و  ونیلیم

                                           
1  Kendrick 
2  Tornquist 
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اسننتان   یپرورش مرغ گوشننت یوادد ا اسیمق ییو کارا یفن ییکاراخود،  پژو شدر   (2019)

  ییپرسننشنننامه و روش دداکثر درسننتنما لیو تکم یتصننادف یریگنمونهق یخوزسننتان را از رر

  یدرصد دارا  1/1 ،یصطود  یبازد  یدرصد وادد ا دارا  1/43نشان داد که   جینتا برآورد کردند.

  ستند. اسینسبی به مق ینزول یبازد  یدرصد دارا 40ثابی و  یبازد 

راجع به صنطی   رانیدر ا انجام شدهی  اپژو ش که د دینشان م یداخل  اینتایج بررسیمرور 

  یبه صورت مطالطه مورد  به رور کلی ،آن دیتول  ایاملع یورگوشی مرغ و بهره  دیتول ای وریر

 و ودهب پرسشنامه   قالب در  ااز پژو ش یتوجه. ب ش قابلباشد یشهرستان م   کی ایاستان   کی

سی آمده  یآمار  ایداده به کمتر شمار    به د سر شور     ایو داده  ایغدارمرکل  یاز  کان ک

کمتر مورد  ینهاد طیشرا  مچون و موثر مه   ایاملاز ع یبرخ افزون بر اینرجوگ شده اسی.   

  چارچوی این پژو ش به دلیل استداده از  که اشاره شد،   یتوجه قرار گرفته اسی. در کنار موارد 

  بر تقدم مشننا ده دیکأت لیاقتصنناد نهادگرا به دلنوآوری اسننی.  دارای اقتصنناد نهادگرا یلیتحل

(Momeni, 2009) ایئلهمس  نییقدرت تب نیشتر یب ل،یدر تحل ینهاد یر ایو وارد کردن متغ   

شور ا    صاد ک سطه که   یمربوط به اقت با   تهیآم ای ینهاد ییما  یدارا به رور عمدهدر دال تو

 .  اسیشته نهاد ا  ستند، را دا

 روش تحقیق
 داصل وریبهره» :کرد تطریف شرح بدین را وریبهره 1سنازمنان توسطه و  مکاری اقتصادی

 دتولی  ایاملع از یکی ارزش یا یزانم بنر محنصول ارزش ینا یزانم تقسی  از که اسی کسری

 و یافته تکامل تدریج به مدهوم این. (Abbasian & Mehregan, 2007) «آیدمی دسی به

 تعبنار وریبهنره ،اختارمندیس دیندگاه از. شده اسی شامل نیز را اثرب شی و کارائی  ایهوممد

 & Abbasian) آن  نایورودی مجمنوگ بنه نظام یک  ایمجموگ خروجی ننسبی از اسنی

Mehregan, 2007 .)داندمیترکیب کارآیی و اثرب شی را  وریبهره  رانیا وریبهره یمل سازمان 

 ا(  ا به ورودینهاده )خروجیبه صورت نسبی ستانده به را وری و شکل عمومی شاخک بهره

از  نهبهیکارایی به مطنی انجام درسی کار ا و مترادم با استداده  فیتطر نی. در اکندمیتطریف 

 ،رساندخود می  ایسی و اثرب شی به مطنای انجام کار ای درسی، که سازمان را به  دم ابعمن

 (. National Productivity Organization of Iran, 2019) اسی

                                           
1  OECD 
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که نسبی  )جزیی(1وری تک عاملی ای بهرهصورت شاخکوری را به ای مطمول بهرهانواگ شاخک

یا شاخک  0 ای چندعاملید ند و شاخکنسبی مقیاسی از ستانده را به مقیاسی از داده نشان می

 ا ای از دادهکه نسبی مقیاسی از ستانده را به مجموعه( 0TFP) تولید  ایاملوری کل عبهره

 عامل وریبهره ای (PP) جزئی وریبهره  (.OECD, 2001) کنندبندی میربقه د ندنشان می

د مور دیبه عامل تول دینسبی تول توسط د،یتول  ایاملاز ع کیبرای  ر   (FSP) دتولی مش ک

 بردار کی x که در آن Q = f (x,t) یطنیکل  دیتابع تول فیاستداده از تطربا . شودینظر محاسبه م

1 ×n و  ااز نهاده t  دتولی عامل وریاسی، بهره فناوریسطح i شودیم فیتطر ریبه صورت ز 

(Behrooz & Emami Meybodi, 2014) : 

 

(1)  FSPi = 
𝑄

𝑋𝑖
=  

1

𝑋𝑖
 𝑓(𝑋1. 𝑋2. … . 𝑋𝑛) 

کار و  یروین زانیبر م دیتول  یاز تقس پژو ش نیدر ا یئجز وریبه دسی آوردن بهره یبرا

 :شده اسیاستداده  باشد(،یم دیسالن تول گستره قیتحق نیدر ا) هیسرما یموجود

(0)  
𝐴𝑃𝑙𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡/𝐿𝑖𝑡 

(0)  
𝐴𝑃𝑘𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡/𝐾𝑖𝑡 

 انگرینما kitAP ام،tام در زمان iکار در استان  یرویمتوسط ن وریبهره انگرینما litAP تابع نیدر ا

 دیتول زانینشان د نده م itY ام،tام در زمان iدر استان  هیسرما یمتوسط موجود یوربهره

 دیتول یبرا ازیمورد ن هیسرما Kمشغول به کار و  یروین Lام، tام در زمان iگوشی مرغ استان 

وجود ندارد از متراژ  هیسرما یموجود یبرا یقیدق و اراعات آمار از آنجا که .نظر اسی وردم

 نیشتریکه ب چرا .شده اسیاستداده  هیسرما یموجود جایگزینمتغیر به عنوان  دیسالن تولسطح 

 در ب ش سالن پرورش اسی.  یگوشت  اییمورد استداده در مرغدار یکیزیف هیسرما

ر د وریم تلف بر بهره  ایاملع ریثأت یپژو ش بررس نیا یاصل دم  مچنان که گدته شد، 
  ایاز داده یبیپژو ش ترک نیا ی اداده نکهیبا توجه به ا. اسی رانیا یگوشت  اییمرغدار
تداده اس  ای تابلویی )ترکیبی(داده یاز مدل اقتصادسنج اسی، یزمان  ایو داده یاستان یمقطط

                                           
1  Single factor productivity measures 
2  Multifactor productivity (MFP) measures 

3 Total Factor Productivity 
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 د دیامکان را م نیا روش نیدارد. ا یم تلد برتری و سودمندی ،روشاین استداده از  .شودمی
در  نیوارد شود.  مچن ونیدام شده که در رول زمان ادامه دارد در رگرس یر ایکه اثر متغ

 ,Motaghi et al) دکرام د ونینا مگن را از رگرس ناپایر مشا ده یتوان اثر ایروش م نیا

 .د دیم تلف نشان م  ایاملاز ع یرا تابط وریبهره بررسی نیمدل مورد استداده در ا (.2021
 :اسی زیربه شکل   اابعت نیا

(4) 𝐴𝑃𝑙𝑖𝑡 = 𝑓(𝑋𝑗𝑖𝑡)   

(1) 𝐴𝑃𝑘𝑖𝑡 = 𝑓(𝑋𝑗𝑖𝑡)    

 خوا د بود: برآورد یمبنا ریز یاقتصادسنج یبر آنچه گدته شد، الگوبنا 

(1) 𝐴𝑃𝑗𝑖𝑡 = 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽12𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑗𝑋𝑗𝑖𝑡 + 𝑊𝑖𝑡    

(3) Wit=α𝑍𝑖+eit                        t= 1,2,…            i=1,2,….      J=k,l 

jitX  باشدیمستقل م یر ایمتغبیانگر، t زمان انگرینما ،i استان و  انگریبj یمستقل ریمتغ انگریب 

 :ند ازاعبارتمستقل  یر ایشود. متغ یبررس وریآن در بهره  ایگااریاسی که قرار اسی اثر

1itX در استان  یمرغدار یتراک  وادد ا ریمتغiیبه دسی آوردن تراک  وادد ا یام اسی. برا 

استان استداده  گستره کلدر استان بر   ایمرغدار شمارکل   ی ا از تقسدر استان یمرغدار

به دسی نتایج  بربنا  که tام در سال iکسب و کار استان  یشاخک فضا ریمتغ 2itX خوا د شد.

  .به دسی آمده اسی رانیا یمطادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگانررح پایش فضای کسب و کار  از آمده

3itX درآمد سرانه بدون ندی استان  ریمتغi ام در سالt، 4itX اسی که  ییمالک کینوگ  ریمتغ

اسی  ییدوم نوگ مالک ریمتغ 5itX،  ایاز کل مرغدار یخصوص ی اشرکی ییمالک شماردرصد 

 ریمتغ 6itX ا وی( از کل مرغداراکتیو شر یفرد  اییی)مالکی قیش ک دق ییکه درصد مالک

ر گوشی مرغ از کل کشو دیو تول نیمأت رهیزنج یباالدست یو وادد ا اتی ا از تشکسه  استان

گوشی مرغ، کارخانه خوراک،  دیو تول نیمأت رهیزنج یباالدست یو وادد ا اتی. تشکباشدیم

  ر سه مورد درکل کشور  از ا سه  استان جمع از رریق) باشدیکشتارگاه و مرغ مادر م

 (. محاسبه شده اسیمادر  مرغو  وریکارخانه خوراک ر کشتارگاه،

 یاز عامل نهاد  ایینمونه کدام  ر اندآورده شده نجایمستقل در ا ریکه به عنوان متغ ییر ایمتغ

را  یدیتول یتراک  وادد ا ریمتغ ،. به عنوان مثالباشندیگاار مریثأوابسته ت ری ستند که بر متغ
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 ادجیا مانند نهیبزرگ و به ی ااسیمق ،یمشارکی،  مکار جادیجامطه در ا ینهاد ییتوان توانایم

 دانسی.  یقرارداد دیو تول یارزش، خوشه صنطت رهیزنج

بر  دیکأبا ت وریم تلف صنطی ر ی اییمربوط به فطال ی اداده قیتحق نیا یجامطه آمار

م تلف و در   ایاستان مبنای مورد استداده بر یکشور اسی. آمار ا یگوشت  اییمرغدار

استان کشور  01مربوط به  ی امدل از داده نیدر اخوا د شد.  یبندم تلف دسته  ایزمان

 استداده شده اسی. 1011تا  1022کشور از سال  یگوشت  اییمرغدار یمربوط به سرشمار

 ،یمرکز آمار و وزارت جهاد کشاورز یآمار  ایسالنامه قیاز رر ق،یتحق نیدر ا اراعات مورد نیاز

 .گردآوری شده اسیمرکز آمار و ...  ی ایسرشمار

استداده  13ورژن  1از نرم افزار استتا تلفم   ایمدل و انجام آزمون برآورد یبراپژو ش  نیدر ا

ند را اجرا ک  اافزار بهتر دستورنرم که نیا برای  ستند، نامتوازن تابلویی  ا. چون دادهشده اسی

  ایبه داده لتبدی افزارنرم در  اداده ،شود یریدستورات جلوگ یاز بروز خطا در اجرا نیزو 

 اند.همتوازن شد

 نتایج و بحث
  ای اینداده از آنجا که. کاذی اسی ونیرگرس نبود یاز برآورد مدل، بررس ن ستین گام پیش

 ا انجام نگرفته و با تحقیق از رریق سرشماری به دسی آمده اسی و سرشماری برای  مه سال
 بنابراین امکان آزمون مانایی وجود ندارد. . ستند شکام ا دارای دادهوقده گردآوری شده اسی، 

آزمون  .اسی انباشتگیکاذی در مدل استداده از آزمون    ونیرگرس نبود یبررس یبرا گریروش د
 دبسنج ر ایمتغ نیو نه کاذی را در ب یرابطه واقط کیتواند وجود یم یبه خوب انباشتگی  

(Soori, 2015) . نوگ آزمون از وقده  نیچون ا ،اجرا شده اسی 0وسترلند آزموندر این پژو ش
ون آزم جی. نتا اسیماندهیوادد در باق شهیصدر وجود ر هیآزمون فرض نی. در اکندیاستداده نم

با توجه به مقدار  صدر هید د فرضینشان م جینتا نی( ارائه شده اسی. ا1) در جدول انباشتگی  
 ر ایو متغ شودیرد م )وجود ریشه وادد (دسی آمده، فرضیه صدره آماره آزمون و ادتمال ب

و  برقرار بوده ر ایمتغ نیبلندمدت ب یرابطه تطادل کی به عبارت دیگر، . ستند انباشته  
 . نیسیکاذی  ونیرگرس

  

                                           
1  Stata 
2 Westerlund 
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 انباشتگیآزمون هم جینتا (6) جدول
Table (1) cointegration test results 

 متغیر 

variable 

 آزمون

test 

 مقدار آماره آزمون

t-statistics 

 ادتمال
Prob 

 وری نیروی کاربهره
Labor productivity 

 وسترلند
Westerlund 

140/8 0/00 

 سرمایهوری بهره
Capital productivity 

 وسترلند

Westerlund 
160/8 0/00 

                               Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

ود وج  امقطع نی ا بتداوت نکهیبه ا اسی. بسته مبتنی بر داده برآوردمردله بطد انت ای نوگ روش 
. آزمون یاسمتداوت  ،برآورد، روش خیر ایباشد  یتصادف  اطعمق نبی  اتداوت نکهیو ا خیر ایداشته باشد 

F مورد آزمون قرار  کجایبه صورت  یگرو   ایآزمون اثر نیدر اشود. برای این منظور انجام می مریل
صدر  هیوجود ندارد. اگر فرض  امقطع نیب ی مگن  ستند و تداوت  اطعمق ،صدر هی. تحی فرضردگییم

شود. یاستداده م یقیتلد  ایداده برآوردوجود ندارد و از روش  یگرو  نیشود تداوت ب رفتهیپا
را  مریل Fآزمون  جی( نتا0) باشد. جدولمی محرز  اگروه نیتداوت ب ،صدر رد شود هیاما اگر فرض

اسی و در  01/10و  01/10 مطادل مریل Fجدول مقدار آماره  نیا اراعاتبر  بنا .د دینشان م
  ایطعمق ی ا براأاز مبد عرضشود. یصدر رد م هیصد درصد، فرض ددود یداریسطح مطن
ثابی  ای اثر یاز دو الگو د دنتایج نشان می ستند.  گریکدینبوده و متداوت از  کسانیم تلف 

گیری در رابطه با انت ای از میان این دو الگو نیز تصمی استداده کرد.  دیبا یتصادف  ایاثر ایو 
  اسی. ای ای جداگانهنیازمند آزمون

 مریل Fآزمون  جینتا (1) جدول
Table (2) Results of F-Limer test  

 متغیر
variable 

 مقدار آماره آزمون
t-statistics 

 سطح احتمال
Prob 

 وری نیروی کاربهره
Labor productivity 

13/29 0/00 

 وری سرمایهبهره
Capital productivity 

12/26 0/00 

                      Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

به کار برده    یتصنننادف  ای ثابی و اثر    ای اثر برآوردروش  نیانت ای ب  یبرا آزمون  اسنننمن 
  فرض و اسی ترارجح یتصادف  ایمطناسی که روش اثر نیآزمون بد نیفرض صدر در ا .شود می
ر  در  آماره آزمون  دار ایبا توجه به مقدارد.  حیترج یتصادف  ایثابی بر اثر  ایاثر یطنی کی

در   أعرض از مبد نی. بنابرا(0 جدول) ثابی بهتر اسننی  ایاثربرآورد اسننتداده از روش  ،دو مدل
  یثابی بوده و تصنننادف   یاما به صنننورت فرد   ،کنند یم دای پ رییتغ  ا طعمق ریی ر دو مدل با تغ  

 .ستندین
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 آزمون هاسمن جینتا( 9) جدول
Table (3) Results of the Hausman test 

 متغیر 
variable 

 مقدار آماره آزمون
t-statistics 

 سطح احتمال
Prob 

 وری نیروی کاربهره
Labor productivity 

17/1 0/004 

 وری سرمایهبهره
Capital productivity 

27/74 0/00 

                      Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

شدن نوگ روش،    پس ش ک  ستگی بین مق    از م سی وجود واب به  1CSDطع، از آزمون برای برر
ستداده   0روش پسران  رضیه صدر که    ف ،مقدار آماره آزمونبا توجه به (. De Hoyos, 2006)شد  ا

تواند . این آزمون می(4)جدول  شود می سی به صورت قوی رد     اطعوجود  مبستگی بین مق 
ود اندازه کافی وج  ا وابستگی مقططی بهزیرا اگر در داده ،کمک کننده باشد تابلویی ای در داده

شود می      شد و در برآورد به آن توجه ن شته با شود دا  De) تواند باعث کا ش در کارایی برآورد 

Hoyos, 2006.) 
 وابستگی مقطعیآزمون  جینتا( 4) جدول

Table (4) Results of the Testing for cross-sectional dependence 
 متغیر وابسته

dependent variable 

 آماره آزمونمقدار 
t-statistics 

 سطح احتمال
Prob 

 وری نیروی کاربهره
Labor productivity 

12/242 0/00 

 وری سرمایهبهره
Capital productivity 

15/247 0/00 

                      Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

 ر  دارییکل مدل و مطن دارییبرازش و مطن یخوب یبررسنن یبرا یآمار یار ای( مط1) جدول
. اسی  ونیبودن کل رگرس  داریمطن گویای 1/1مقدار با  F. آماره د دیمرا نشان   ر ایاز متغ کی

 یخوب نگراینما نییتط بیاسننی. اگرچه ضننر  یمقدار کم بوده که 14/2 ، مطادلنییتط بیضننر
 سییراه ن نیبهتر نییتط بیکردن ضر بیشینه شهی.  مسییگونه ن نیا شهیبرازش  سی اما  م

باال  نییتط بیضننر کیبه دسننی آوردن  یتجرب  ایلی. در تحلباشنندو ممکن اسننی خطرناک 
 یاز لحاظ آمار   ،شنننده مدل  برآورد  ای بی از ضنننر یبرخ ینبوده و بلکه دت  یچندان مطمول 

 .(Gujarati, 1995, 257)اسی  ای پیشین برخام انتظار ی انشانه یدارا ایبوده و  یمطنیب

                                           
1 cross-sectional dependence 
2 Pesaran’s (2004) CD test 
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سرانه،  ر آدر ریچهار متغ یبرا t آماره ضا ، تراک  ،ییدو نوگ مالک مد  سب و کار  یف و عرض از  ک
شان د نده   أمبد سطحی باالی   این متغیره دارییمطنن صد   12در  سی در شک متغیر  .ا   اتیت
سطح ارمینان  رهیزنج ص  10 در  سی  ددر ستاندارد    دارییسطح مطن  که. مطنی دار ا کمتر از ا

 الزم را دارد.
 به روش اثرات ثابت هیسرما وریبهره ریبراورد مدل با متغ جینتا (5) جدول

Table (5) Results of model estimation with capital productivity variable by 
fixed effects method 

 متغیر
variable 

 عالمت اختصاری
Abbreviation 

 ضرایب
Coefficients 

 tمقدار آماره 
t-statistic 

 سطح احتمال
Prob 

 فضای کسب و کار

Business Space 
fazam -3/92 -2/3 0/02 

 درآمد سرانه

per capita income 
saranehm -0/0000342 -5/27 0/00 

 مالکیت نوع یک

Property 1 
malekiatm -83/73 -5/42 0/00 

 تراکم
Density 

trakomm 899/9 3/55 0/00 

 مالکیت نوع دو
Property 2 

Malekiatm2 -50/87 -3/81 0/00 

 تشکیالت زنجیره
Chain organization 

zanjirehm 0/155 0/9 0/37 

 أعرض از مبد
Intercept 

C 139 7/75 0/00 

 ضریب تعیین=  0/14

Coefficient of Determination (R²) 

 F= سطح احتمال آزمون 0/00

Prob (F-test) 
 

 F= مقدار آماره 9/54

F-statistic 

                             Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

 و یمند هیسننرما وریکسننب و کار با بهره یفضننا نیرابطه ب د دی( نشننان م1جدول ) جینتا
توان به این مطلب ای میدر رابطه با دلیل به دسننی آمدن چنین نتیجه. اسننیبرخام انتظار 
شاره کرد که   ضا  یابیمرتبط با ارز  ایدادها سط اتاق بازرگان   یف ستان و  یکسب و کار تو با   ر ا

افتن  ی برایشاخک   نیبهتر بنا به ضرورت و  به دسی آمده اسی  آن استان   ناز فطاال یپرسشگر  
ضا  بهترین سب و کار ن  یف ستان   نفطاال . چرا کهسی یک ضا  تنها ر ا سب و کار    یدر مورد ف ک
 .  د ندیمنظر  ،استان مان 

سرانه با بهره بر نتایج، بنا  س  بیضر  دارای و دارد یرابطه مند هیسرما  وریدرآمد    یکوچک اریب
سی  ضیح این   .ا شیدی در د ه نود  توان گدی،می مطلبدر تو شور کا ش      خور سرانه ک درآمد 

ضا  شافزای باعث  ابه نهاده ارانهی یو  مزمان با اعطا افیی شده  نهیکا ش  ز ،تقا   نییپا ،تمام 
مد  آرغ  کا ش دربه نیبنابرا شننند. یمرغدار ی ادر وادد دیتول شیو افزا ینسنننب مییبودن ق
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ضر افتندی شیافزا هیسرما  وریو بهره دیتول سرانه،     ایشرکی  ییمالک) کینوگ  ییمالک بی. 
نوگ دو که   ییمالک رابطه با در. اسی  20 یمند (یخاص و شرکی تطاون  یاع  از سهام  یخصوص  
  بیضر  ،اسی  اکتیو شر  یفرد ییمالک یدارا یشامل وادد ا  و یقیاش اص دق  ییمالکبیانگر 

 وریبهره ،ییمالک  ر دو نوگسه    شیبا افزا د دنتایج نشان می  .به دسی آمده اسی   12 یمند
 بوده اسی.  یکا ش هیسرما
در    ایتراک  مرغدار شیبا افزا د دمیکه نشان   اسی  211 مطادلمثبی و ، تراک  ریمتغ بیضر 

 ا باعث در اسننتان  ایتراک  مرغدا شیداشننته اسننی. افزا شیافزا هیسننرما وری ا بهرهاسننتان
ه ب یاز دانش پرورش مرغ گوشت  یتوجهب ش قابل .شود یم وادد ا نیتبادل اراعات ب شیافزا

 ا امکان  در اسننتان  ایتراک  مرغدار شیبا افزا نیاسننی.  مچن یو تجربه فرد یصننورت ضننمن
  انندم انبیپشت  یساختار ا  جادیامکان ا نیو  مچن یتیدما ی ابهتر توسط دستگاه   یبانیپشت 
  ریمتغ بی. ضنننردشنننویو توسنننطه فرا   م قیتحق  ایمرکز جادیو ا  اکین ا،کلیشنننگاهیآزما
سی. ا  111/2 مطادلمثبی و  ره،یزنج اتیتشک   هیسرما  وریبهره شیافزا گویاینیز  بیضر  نیا

مرغ   ایرعه. مزاسننی ا در اسننتان رهید نده زنج لیتشننک یوادد ا شیبا افزا  ایدر مرغدار
شت  شت  یخوراک آماده برا دیکارخانه تول ،یمادر جوجه گو شتارگاه مرغ، دلقه  ،یمرغ گو    ایک

 نیچه سننه  ا  ر قیتحق نیا جیبر نتابنا  سننتند و  رانیگوشننی مرغ در ا دیتول رهیزنج یاصننل
ستان  اتیتشک  رورش پ ی امزرعهدر  هیسرما  وریباشد بهره  شتر ی ا به نسبی کل کشور ب  در ا

بر نیز  Houedjofonon et al (2020)  ای نتایج بررسنننی در  اسنننی. شنننتریب یمرغ گوشنننت
 ای مورد نیاز بر ای و تهیه نهادهمثبی گسنننترش تشنننکیات دمایتی، مشننناوره  ایگااریاثر

     وری تأکید شده اسی.افزایش بهره
شده   (1) جدولدر کار  یروین وریبهره ریمتغ باورد مدل آبر جینتا سی ارائه   نیزجدول  نی. در اا

سطح مطن  Fآماره آزمون  صد     یداریدر  ضر    21/2و مقدار آن صد در سی.    مطادل نییتط بیا
مد  آدر یر ایمتغ یبرا tکرد. آماره  انیب آن یبرا توانیرا م پیشننین لیو  مان تحل بوده 10/2

به دسنننی آمده که   0اعداد بزرگتر از  أنوگ دو و عرض از مبد ییمالک ک،ینوگ  ییسنننرانه، مالک
درصد و   11تراک  در سطح   ریدارد. متغ یدر سطح صد درصد    ر ایمتغ نیا یدارینشان از مطن 

کسب    یفضا  ریمتغ tآماره  مبنای بر اسی. دار یدرصد مطن  10در سطح   رهیزنج اتیتشک  ریمتغ
ه  مچنان ک  دارد.  یزیناچ  ریثأت  ،کل  وریبر بهره ریمتغ نیا ،یبه عبارت   .سنننییدار نیمطنو کار  
 اسی. کسب و کار یفضاشاخک محاسبه  روشآن،   ایعلیتر عنوان شد، یکی از پیش

سرانه بر بهره  شته و افزا  یمثبت ریثأکار ت یروین وریدرآمد   وریدر بهره شیآن باعث افزا شیدا
  ییدر  ر دو نوگ مالک ییسنننه  مالک شی. افزایشنننده اسننن یمرغدار یکار در وادد ا یروین

ش اص دق  یخصوص    ایشرکی  سی. تراک      یروین یوربر بهره یمند ریثأت یقیو ا شته ا کار دا
ور  ر مانبوده اسی.   یش یافزا  ایدر مرغدار وریبهره آن، شیبا افزا مثبی بوده و بیضر  یدارا
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شد،   ضمن  شیافزا عثتراک  با شیافزاکه گدته  صنطی مرغدار  یدانش  ستان  یدر   دبهبو ا و ا
کا ش    ایمرغدار نیروی کار در به ازین ،کسننانی دیتول در شننرایطو عملکرد نیروی کار شننده 

سی. متغ  یافته شک  ریا سی.  یمند بیضر  یدارا رهیزنج اتیت ضیح این نتیجه می  ا توان برای تو
شاره کرد که    ضوگ ا ستان  به این مو شک  شی ا با افزادر ا سبی تول  رهیزنج اتیت سان، ی دیبه ن   ک

ست دام ن  ازین ش  راچ .شود یم شتر یکار ب یرویبه ا شناس و  ی کاررویاز ن یکه ب   به عنوان کار
 .ردگییمورد استداده قرار م یدفتر اتیو تشک مزرعه ریمد

 
 کار به روش اثرات ثابت یروین وریبهره ریورد مدل با متغآبر جینتا 1 جدول

Table (6) Results of model estimation with Labor productivity variable by 
fixed effects method 

 متغیر
variable 

 عالمت اختصاری
Abbreviation 

 ضرایب
Coefficients 

 tمقدار آماره 
t-statistic 

 سطح احتمال
Prob 

 فضای کسب و کار

Business Space 
fazam 118/68 0/13 0/89 

 درآمد سرانه

per capita income 
saranehm 0/019 5/65 0/00 

 مالکیت نوع یک

Property 1 
malekiatm -25929 -3/14 0/00 

 تراکم
Density 

trakomm 113822 0/84 0/4 

 مالکیت نوع دو
Property 2 

malekiatm2 -25666 -3/59 0/00 

 تشکیالت زنجیره
Chain organization 

zanjirehm -82/85 -0/89 0/37 

 عرض از مبدأ
Intercept 

C 57892 6/03 0/00 

 = ضریب تعیین0/13
Coefficient of Determination (R²) 

 F= سطح احتمال آزمون 0/00
Prob (F-test) 

 F= مقدار آماره 8/85
F-statistic 

                      Source: The research finding using Stata 17 13افزار استتا با استداده از نرم   ای تحقیق: یافتهمنبع

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 یگوشی مرغ به صورت عام و پرورش مرغ گوشت دیصنطی تول وری درامروزه نیاز به افزایش بهره

پرورش   ایفناوریکه در   اییشرفییپ. دشوادساس می یاز  ر زمان شتریبه صورت خاص ب

 گوشی مرغ و یبرا قاضات زانیم شیافزا ،گوشی آن، صورت گرفته اسی یو فرآور یمرغ گوشت

 هیبه واردات مواد اول رانیکشور ا ادیز اریبس یوابستگ از یک سو و روز افزون به مصرم آن، ازین

طی صناند.  ستند که چنین ضرورتی را ایجاد کرده  اییعاملاز سوی دیگر از جمله  صنطی، نیا
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تا  یمونتاژ ییفطال کی گر،ید  ای صنطتیزمینهاز  یلیبه مانند خ رانیگوشی مرغ در ا دیتول

 ،یدام  ایصنطی اع  از جوجه مرغ اجداد، نهاده نیا هیمواد اول بیشترتمام و کمال اسی.  ددودی

 ییباال اریبس یبوده و ارزبر یواردات  ایآالت مرغدارنیو ماش زاتیتجه یدارو ا و دت  ا،یافزودن

 . رنددا

  ایاستان یگوشت  اییمرغدار وریبر بهره ینهاد یر ایاز متغ یبرخ ریثأت پژو ش نیدر ا

  ای تحقیق به شرح زیر اسی:یافته .اسی شده لیو تحل یبررس رانیا

  اسی افزایش یافته کار یرویو ن هیسرما وریبهره ، ادر استان  ایمرغدار راک تبا افزایش .

داصل  هتجربکسب و  یدانش ضمن قیاز رر  ایدر مرغدار ییریاز دانش مد یادیب ش ز

امکان تبادل اراعات  ،اسی شتریب  ایکه تراک  مرغدار یی ادر استانشود. از  مین رو، می

 و ما ر نیروی کارجای  امکان به دنبال آن، و نیروی کار دانش ضمنی شیو افزا  اهو تجرب

  تراک شی. افزاشودیم  ایمرغداردر  وریبهره شیباعث افزا این امر، .اسی شتریباتجربه ب

 .به دنبال دارد نیز را  ایماریب انتقال سرعی شیمانند افزا  ایی ا خطردر استان  ایمرغدار

 ا باعث در استان یمرغدار راک ت شیدر مجموگ افزا د دینشان م قیتحق نیا جیاما نتا

بهتر در بحث  ییریمد قیاز رر که شاید  ایماریمربوط به ب هو مسئل وریبهره شیافزا

ر د یتراک  مرغدار نیمثبی بودن رابطه ب  ایعلی گریدکنترل شده اسی. از  نهیقرنط

 تریقو اتیتشک انندم یینهاد ا شمارتوان و  شیافزا به توانی ا، مآن وری ا و بهرهاستان

 و ترو منسج  تریت صص یدولت  ایب ش ای ا و تشکل دیگر ، اهاتحادی و  ادر انجمن

اشاره  ا در استان یتراک  مرغدار شیافزا جهیدر نت وریصنطی ر بانیپشت  ایو مرکز عصنای

  کرد.

 لیمرتبط با ساختار تشک  ایو مرکز  اب ش شیاز افزا یناش هیسرما وریبهره شیافزا 

 دیصنطی تول ی اسی. سه ب ش اصلگوشی مرغ در استان دیو تول نیمأت رهیزنجۀ د ند

 :شوندیم فیصنطی تطر نیدر ا دیو تول نیمأت رهیزنج یاصل  ایگوشی مرغ به عنوان ب ش

 کندمی دییأت پژو شن یا جیمرغ مادر. نتا  ایهکارخانه دان آماده مرغ، کشتارگاه مرغ، مزرع

 اسی.  یافته شیافزا هیسرما وریبهره  ااستان در  اب ش نیا شیبا افزا



 

 

 

 

 

 

 645بررسی مقایسه ای تأثیر...

 هیرماس وریدرآمد سرانه بر بهره شیمتداوت افزا ریثأت مربوط به پژو شنتایج این  جمله از 

مد سرانه آو در یکا ش رشد اقتصاد ، ا یکار بوده اسی. مشکات مرتبط با تحر یرویو ن

د ه در کنار کا ش  نیبوده اسی. در ا له ای این مسئعلیاز جمله  گاشته سدهنود   هدر د

 یبه کاال ا ارانهیپرداخی  شیافزا اسیسی  ادولی ،یمد سرانه و کا ش رشد اقتصادآدر

صنطی در  نای توسطه باعث که ندمانند گوشی مرغ را در دستور کار خود قرار داد یاساس

آن  در پیو  یمرغدار ید اگوشی مرغ در واد دیبرداشی و تول شید ه گاشته شده و افزا

کار به  یروین یریبه کارگ شی، افزاعین دالشده اسی. در  هیسرما وریدر بهره شیافزا

 داده اسی.  جهیکار را نت یروین وریکا ش بهره ،دیتول زانیو م هینسبی سرما

و نیروی  وری سرمایهبرای افزایش بهره ای سیاستی به شرح زیر توصیهبر نتایج این تحقیق بنا 

 :شودمی تأکید ای گوشتی در ایران، کار در مرغداری

 کشور به صورت  ی ااستان نیدر ب یمرغدار ای یپرورش مرغ گوشت یوادد ا عیتوز

 پرورش مرغ یبرا ینهاد ای ییایکه از لحاظ جغراف یی ا. در استانردیصورت گ تریت صص

 داشته باشند. ییفطال یشتریو تراک  ب شمارمرتبط با  یمستطدتر  ستند، وادد ا

 ای یکپارچه تولید در دستور کار قرار گیرد. تاش شود که تولید گوشی مرغ توسطه زنجیره 

 در قالب زنجیره یکپارچه تولید و به شکل قراردادی باشد. 

 برندسازی، تولید قراردادی و برای کمک به  ای نهادی، قانونی و دمایتی الزم زیرساخی

 .غ در کشور توسطه پیدا کند ای یکپارچه عمودی و افقی در تولید گوشی مرتوسطه زنجیره

 شمار) به شکلی که تولید گوشی مرغ در کشور، نه در مقیاس بیسی  زار مرغداری

سرشماری مرکز آمار(، بلکه سه  غالب تولید گوشی  مبنای  ای گوشتی کشور برمرغداری

به روری مرغ در کشور در اختیار برند ای بزرگ و به تطداد کمتر از ده برند صورت گیرد. 

 ای تحقیق و توسطه، افزایش مقیاس تولید، رعایی برند ا توانایی افزایش  زینه ه اینک

  ای تولید،کا شالمللی، بازاریابی، رقابی در بازار ای جهانی،کا ش  زینهاستاندارد ای بین

ل تنوگ ب شی به محصو و گااری برای فراوری محصول ای تولید، سرمایهوابستگی به یارانه

 نهایی را داشته باشند. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Poultry industry in Iran is about seven decades old. Today, chicken meat and 

eggs have become one of the main components of the food of the people of 

the world, especially the people of Iran. Although the broiler industry in Iran 

has been associated with significant production growth and capital 

accumulation, it is still very vulnerable. In Iran, institutional restrictions have 

caused the absence of formation of integrations. In fact, one of the most 

important and effective challenges of this industry is the lack of Production 

in the form of integrations in this industry" (Jiran & Paloj, 2016). Missing 

links in the supply chain can seriously damage the process and the amount of 

production and product (Andrea Stocchetti and Elena Scattola, 2011). 

Institutional factors alone can affect the direction of any economy in general 

and any industry in particular. This research was compiled with the aim of 

investigating the effect of these institutional factors on the productivity of the 

broiler production industry in Iran's provinces. Researches in Iran regarding 

the poultry industry or chicken meat production and the productivity of its 

production factors are generally in the form of a case study of a province or 

a city. A significant part of the researches is in the form of questionnaires and 

less has been referred to the statistical data obtained from the census of all 

poultry farms and macro data of the country. In addition, some important and 

effective factors such as institutional conditions have been given less 

attention. In addition to the mentioned cases, this research is innovative due 

to the use of the analytical framework of institutional economics. 

Materials and Methods 

Common types of productivity indices are classified as single-factor (partial) 

productivity indices and multi-factor indices or the total productivity 

(TFP)(OECD, 2001). The partial productivity in this research, is calculated 
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by the division of production by the amount of labor and capital stock (in this 

research, it is the area of the production hall). The main goal of this research 

is to investigate the effect of various factors on productivity in broiler farms 

in Iran. Considering that the data of this research is a combination of 

provincial cross-sectional data and time data. Multivariate linear regression 

model and panel data econometric method is used. The variables that are used 

in this research include the variable of the density of poultry units, the 

variable of the business environment index, the variable of income per capita 

without oil, the variable of the type of ownership, the variable of the 

provinces' share of the organizations and upstream units of chicken meat 

integration. 

Results and discussion 

In this article, the effect of some institutional variables on the productivity of 

broiler farms in Iran's provinces has been investigated and analyzed. The 

findings of the research show that with the increase in the density of poultry 

farms in the provinces, the productivity of capital and labor has increased. A 

large part of management knowledge in poultry farms is obtained through 

tacit knowledge and experience. Therefore, in provinces where the density of 

poultry farms is higher, it is possible to exchange information and experiences 

between people. As a result, this factor increases productivity in poultry 

farms. Another result of this research is the increase in capital productivity 

due to the increase of the provinces' share of the organizations and upstream 

units of chicken meat integration. The three main sectors of the chicken meat 

production industry or chicken meat integration is feed production factories, 

slaughterhouses, and mother chicken farms. Also, in this research, a different 

effect of increasing per capita income on capital and labor productivity has 

been obtained. 

Suggestion 

Based on the results of this research, some suggestions can be made, such as; 

broiler breeding farms should be better distributed among the provinces of 

the country. Provinces that are more talented in terms of geographically or 

institutionally for raising chickens, they should build farms with more 

quantity and density. The development of integrated should be put on the 

agenda. Try to produce the chicken meat in the integration form. The 

Institutional and legal infrastructures should be developed to help branding 

and integrations in the production of chicken meat. 
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