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چکیده
ن ییتعیک تصادفیکار ناپارامترستان با استفاده از راهیسيمنطقهيمرغداريهاواحدیفنییمطالعه، کارااین در 
در . دشيآور، آمار و اطالعات مربوطه جمع1384در سال يال مرغدارواحد فع41از ییکارايمحاسبهبراي. شد

یل پوششیو تحل1ید مرز تصادفیبه دو روش تابع توليدیتوليهاواحدیفنییل کاراین تحلیشیپهايهمطالع
يارمرغديهاواحدیفنییواحد، کاراین دو روش در چارچوبیب این مطالعه، با ترکیدر ا. مد نظر بود2هاداده
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یبازده کاهشيارامورد مطالعه ديهاواحددرصد از 7اس و ینسبت به مقیشیبازده افزايدرصد دارا43اس، یمق

یتیحمايهااستیاعمال سها ونهادهيورش بهرهیافزامطالعه،يهاافتهیبا توجه به . باشندیاس مینسبت به مق
.استکیداتموردیفنییبود کاراد و بهیش تولیافزابرايخصوص بازار نهاده و محصول درمناسب 
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ستانی، سي، مرغداریفنیی، کارایک تصادفیروش ناپارامتر: يدیکليهاواژه

____________________________________________________
ه ترتبب دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزي و اعضاي هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه زابلب*

E-mail: sm_mojarad@yahoo.com
1- Stochastic Frontier Analysis (SFA)
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مقدمه
اصـالح   يمـرغ از نژادهـا    جوجه و تخم   يبا واردات تعداد   1333ن بار در سال     ینخست يبرا

ـ ا شروع. شد يگذارانین در کشور بن   ینو يوهیبه ش  يت صنعت مرغدار  یفعال يشده، شالوده  ن ی
از روزافـزون بـه دارو و       ی، ن یربومیغ يهايماریل وارد شدن ب   یاز قب  یبا مشکالت  نخستت  یفعال
ـ دولـت ا يهاتیحمايهیاما در سا  ،راه بود د هم یتول يهازات و نهاده  یتجه ن صـنعت روز بـه   ی

ـ افت و تول  یروز در کشور توسعه و گسترش        ـ د محـصوالت ا   ی ـ جد ين صـنعت الگـو    ی از  يدی
ـ سال از شـروع فعال 50اگر چه با گذشت حدود . وجود آورده ن خانوارها بیمصرف را در ب  ت ی

یفن يهایدگیچیپ برخالفاما   ،نشده یکامل بوم به طور   ن صنعت   ید ا یهنوز خط تول   يمرغدار
ـ ن و تولیال يهاد گله یدر بخش اصالح نژاد و تول      يموثر يهاگام ـ د و سـاخت تجه ی ـ زات ای ن ی

).1383، يزهر(صنعت در داخل فراهم شده است 
در حال حاضر بخشی از گوشت مرغ مردم سیـستان و بلوچـستان از دیگـر منـاطق کـشور                    

يمرغـدار  يهـا واحدییبود کارا ش و به  یافزا. دشوبویژه استان خراسان جنوبی و یزد تامین می       
. دکنمین اتيحدبود گوشت سفید این استان را تاتواند کممنطقه می

مرغ گوشتی در استان يواحدهاي پرورش دهندهویژهورش طیور، بکه پرنیبا توجه به ا
است به واحدهاي يضرور، از این روستان و بلوچستان از اهمیت فراوانی برخوردار استیس

که این استان بتواند بخش بر اینافزونشود تا يشتریتولید صنعتی مرغ در استان توجه ب
ز مشغول به کار یکاران استان ناز بیيادیخش زد بکنعظیمی از گوشت سفید کشور را تولید 

1384ستان و بلوچستان در سال یاستان سيمرغداريت واحدهایوضع)1(در جدول . شوند
.شودمینشان داده 

1384ستان و بلوچستان در سال یاستان سيمرغداريهاواحدت یوضع.)1(جدول 
يهاواحد
یکشجوجه

مرغ مادر 
گذارتخم گذارمرغ تخم مرغ مادر 

یگوشت
مرغ 
یگوشت

واحد 
شمارش شرح

2 3 4 1 364 باب تعداد
770000 214500 360000 30000 9215373 قطعه تیظرف

ستان و بلوچستانیاستان سيجهاد کشاورز: خذام
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ـ تولدرموجـود هـاي محـدودیت وامکانـات بهتوجهبا ـ د در اید گوشـت سـف  ی ،ن منطقـه ی
ـ توليهـا واحـد يهـا هزینـه اهشکودرآمدیشافزابرايکارراهترینمناسب تخـصیص ،يدی
ش یافزابرزیاديبسیارثیراتاراییک.استد یدر تولاراییکبودبهوموجودتولیدعواملمطلوب

هکـ داشـت امیـد تـوان مـی ،دیتولدراراییکناعللشناساییواراییکتخمینو با داردکرد عمل
.دشومحقق ییکارابودبهیعنید، یفگوشت سدیتولسیاستهايهدفازیکی

پارك و   يدر مطالعه توان  یمنه صورت گرفته    ین زم یکنون در ا  را که تا   ییهااز تالش  یبرخ
ن یافت که به تخم   ی)2003،  1998(کاران  هم، و پارك و   )1996(کاران  ، فان و هم   )1994(مر  یس

مر یو هندرسون و س   ) 2004(اران  ککامب هاکر و هم   . پرداختند 1SFAکیمه پارامتر ین يهامدل
ــ) 2005( ــايهدر مطالع ــواعه ــود، ان ــناپارامترSFAاز روش یخ ــای ــر مبن ــداکثر يک را ب ح

خود، با استفاده از     يدر مطالعه ) 2006(کازمنن. ه کردند یارا 2ياون گوشه یو رگرس  یینماراست
ل یروش تحل  و یفک مرز تصاد  یروش پارامتر يهایژگیب و یبه ترک  یک تصادف یروش ناپارامتر 

.پرداختها دادهیپوشش
ـ  ییبه برآورد کـارا   ) 1384(یو صدراالشرف  يمحمد ـ ، تخص یفن ـ و مق  ي، اقتـصاد  یصی اس ی

ـ و روش غ   یمـرز تـصادف    يد دشت قمرود با استفاده از روش پـارامتر        یتول يهایتعاون يبرا ر ی
بـا اسـتفاده از     ) 1384(کاران  و هم  یانین حاج یهمچن. ها پرداختند داده یل پوشش یتحل يپارامتر

. ندکردیج فارس را بررسیخليگوید میناوگان صیفنییکارایروش مرز تصادف
يمرغداريواحدهاییاکاريریگاندازهبرايیک تصادفیپژوهش از روش ناپارامتراین در 
.ستان استفاده شدیسيمنطقه

قیتحقروش
ـ تول يواحـدها  یید و کارا  ین تابع تول  یتخم يبا نحوه  ارتباطبحث در    ، بـه سـرعت در      يدی

، و دو روش عمـده      )2008ز،  یـ و  جانسون و مـک جن       2008و،  یو و ل  یکا(رفت است شیحال پ 
____________________________________________________

1-Semi parametric
2-Kernel regression



١٣٨٨/ ٣/٣جلد /  ٩٤

ـ و تحل(SFA) ید مرز تـصادف ی، روش تابع توليدیتوليهاواحدینسبیین کارایتخميبرا ل ی
يا بـه مطالعـه  هـ دادهیل پوشـش یک تحلیمبدا روش ناپارامتر. باشدیم(DEA) ها دادهیپوشش

ـ دق هايهگردد و توسط مطالع   یبرم 1957فارل در سال     1978کـاران در سـال      ق چـارنز و هـم     ی
) 1977(کـاران   گنر و هم  یتوسط آ  ید مرز تصادف  یل تابع تول  یک تحل یروش پارامتر . افتیتوسعه  

ل بـا اسـتفاده از حـداق       ،یک مـرز تـصادف    یروش پارامتر . ه شد یارا) 1977(کاران  وزن و هم  یو م 
ـ آیدست م ه  ب) MOLS(1اصالح شده  یمربعات معمول  ـ ا در .دی ـ  یتبعـ  ين روش رابطـه   ی ن یب

يآمـار  يهـا کیتابع از تکن   ين پارامترها یتخم برايو   شودیگرفته م ها و محصول در نظر    نهاده
iii(جزء خطا    یک مرز تصادف  یپارامتردر روش   . دشویاستفاده م  uv  (   ک یبه دو جزء تفک

اسـت   یانگر عـوامل  یباشد و ب  یم) کسانیع  یبسته و توز  ناهم(د  یجزء اخالل سف   itvشود که   یم
ـ غ یر تـصادف  یک متغ یituيگر، جزء خطا  یاز طرف د  . باشدیر واحد نم  یکه تحت کنترل مد    ر ی

ـ توزituو itvيء خطـا فرض شده که جز. باشد یم یفن ییبوده که وابسته به ناکارا     یمنف ع ی
ـ و م  1977کاران،  گنر و هم  یآ(گر دارند   یدکیبسته نسبت به    ناهم از ). 1977کـاران،   وزن و هـم   ی
چید و ه  شویاستفاده م  یخط يزیرها از برنامه  داده یل پوشش یک تحل ی، در روش ناپارامتر   یطرف

روش در.دشـو یگرفته نمـ ها در نظر ها و ستادهن نهادهیبیارتباط تبعبریه مبنیگونه فرض اول 
ـ سـاخت    يبـرا  يدیها از اطالعات نهاده و محصول هر واحد تول        داده یل پوشش یتحل ک مـرز  ی
ر یا ز یمشاهده شده بر رو      يواحدها یتمام ین حالت یدر چن . دشویمنک استفاده   ید ناپارامتر یتول

ـ هـر واحـد تول     ییان، کـار  ینـابرا ب. رندیگیقرار م  یمرز پوشش  يهمـه  ییانـسبت بـه کـار      يدی
انحرافات از مـرز     ین روش تمام  یدر ا . ردیگیدر نمونه، مورد سنجش قرار م      يدیتول يواحدها

ـ شود و از وجود     یدر نظر گرفته م    یید به عنوان جزء ناکارا    یتول در  یتـصادف  يک جـزء خطـا    ی
. شودینظر مها صرفداده

ـ روش ناپارامتريریه کارگمطالعه باین هدف  روش يهـا یژگـ یاسـت کـه و  2یک تـصادف ی
ـ از تحليک شکل واحد  یرا در   ها  داده یل پوشش یروش تحل  و یک مرز تصادف  یپارامتر ل مـرز  ی

____________________________________________________
1-Modified Ordinary Least Squares
2-Stochastic Nonparametric Envelopment of Data(StoNED)
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تواننـد بـه    یمـ  یتصادف یبیترک يک و جزء خطا   یدهد که مرز ناپارامتر   یب و نشان م   ید ترک یتول
خـاص را  ین است که فرض وجـود فـرم تـابع    ین روش ا  یت ا یمز. ندیدست آ ه  زمان ب طور هم 

ر بـا   یپـذ انعطـاف  یحذف کـرده و فـرم تـابع        یمرز تصادف ک  ید در روش پارامتر   یتابع تول  يبرا
ين روش، جـزء خطـا     ین در ا  یچنهم. کندیم یمعرفرا یو همگن  ینواختکیتقعر،   يهایژگیو

ـ تحلدر روش . شـود یگرفته مـ  ها در نظر    در داده  یتصادف از ی، تعـداد کمـ  هـا دهدایل پوشـش ی
ـ ناپارامترکـه در روش      یر دارند در حال   ید تاث یمرز تول  يکارا رو  يهاهبنگا يهمـه  یک تـصادف  ی

). 2006کازمنن، (ر دارند یشکل مرز تاثيروهاهمشاهد
يهـا بـرازش  یل خـوب  یک از قب  یون پارامتر یاستاندار رگرس  يتر ابزارها شیاست که ب  گفتنی  

ـ در واقـع مز . شودیبه کار گرفته میک تصادفیناپارامتردر روشيآمار يهاو تست  يآمار ت ی
ـ م جد یابزارها و مفاه   ین است که بدون معرف    ین روش در ا   یا يهـا م روش ید، اصـول و مفـاه     ی

SFA وDEA   ـ روش پارامتربیـ را حفـظ کـرده و  بـا ترک ـ روش تحلویک مـرز تـصادف  ی ل ی
).2006کازمنن، ( کندیرفع ماست،ارد شدهها ون روشیرا که بر اهاییرادیاهادادهیپوشش

(StoNED)یک تصادفیروش ناپارامتر

ون حـداقل  ین رگرسـ یگزیک جـا یون ناپارامتریک رگرسی، تکن یک تصادف یدر روش ناپارامتر  
ـ (CLNS)1ک مقعـر یعنوان حداقل مربعات ناپارامتربا شود و   یم یمربعات معمول  شـده  یمعرف

و بـه    اسـت د  ین تابع تول  یتخم  يک برا یناپارامتر ی، روش CNLSروش  ). 2006کازمنن،  (است  
). 2006کازمنن، ( شود یر فرموله میز2درجه دوميزیرصورت برنامه

____________________________________________________
1-Concave Nonparametric Least Squares
2-Quadratic programming
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ـ د با استفاده از تابع تول     یتول آوريفن،  باالدر مدل    مـشخص شـده و   :y=f(x)fک ید کالسـ  ی
، يصـعود ی، تـابع fشود کـه تـابع      یفرض م  نخست. دهدیا نشان م  د ر یامکانات تول  يمحدوده

x(f,0)x(f(0(باشد  ینواخت و مقعر م   کی 2  (  يبرا یخاص یو فرم تابعf     در نظر گرفتـه
)X,...,X,X(يرهـا یاز متغ  يبـردار  iXکه   گفتنی است . شودینم n21 ـ واحـد تول   يبـرا ام iيدی
يدر رابطـه CNLSون یرگرس. استیتمیبه شکل لگارy و محصولxير نهادهیمقاد. شدبایم
1  ،n روش حداقل مربعات   زند که برخالف    ین م ین تخم ید نامع یتابع تول  يب مختلف را برا   یش

ـ تول يک از واحدها  یهر   يب برا یب ش ی، عرض از مبدا و ضرا     یمعمول متفـاوت اسـت بـه      يدی
n,...,1i,iلفب مخت یبردار ش  nکه   یصورت    وn  ـ تابع تول يهـا واحـد يد مختلـف بـرا    ی

بـاال در مـدل    . دهـد یها را نـشان مـ     نهاده یید نها یتول iب ها   یب ش یضرا. وجود دارد  يدیتول
ـ افر يت نابرابر یمحدود يرید با به کارگ   یتقعر را در تابع تول     یژگیت دوم، و  یمحدود ت نـشان   ی

0ت  یمحدودبا افزودن ).  2006؛ کازمنن ،    1972و1967ت،  یافر (دهد  یم


   1يبـه رابطـه ،
. شودیز در جزء خطا، در نظر گرفته مینییجزء ناکارا

بـسته و  مـه نرمـال، نـاهم   یع  نیتوزيدارایفنیین است که ناکارا   ین مطالعه فرض بر ا    یدر ا 
Nu)0,(یر منف یغ 2

ui      ـ توز يد دارا یو جزء اخالل سف Nv)0,(عی 2
ui   در روش  . باشـد یمـ

ـ پارامتردر روش    (MOLS)، همانند حداقل مربعات اصالح شده       یک تصادف یناپارامتر ک مـرز   ی
ـ دوم و سـوم وار    يهاگشتاور يری، با به کارگ   یتصادف یو جـزء اخـالل تـصادف       ییانس ناکـارا  ی

).2006کازمنن، ( شود ین زده میتخم
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:شامل سه مرحله استیک تصادفیروش ناپارامتر

ن حداقل مربعات جزء خطا      یتخم) 1










n1 2يانس پـارامتر هـا  ین واریتخم) 2، ...
v

2
u, 

.آنیع شرطیتوزيبر مبنایین جزء ناکارایتخم) 13دوم و سوم يبا استفاده از گشتاورها
آوردهر  یدر ز هاداده یل پوشش یو روش تحل  یک تصادف یوش ناپارامتر ر هاياختالف یبرخ

ک از واحدها به طور مجزا      یهر   ییها، کارا داده یل پوشش یروش تحل که در   نیاول ا : شده است 
ـ توليواحـدها یتماميها براء خطاجزیک تصادفیروش ناپارامتردراما،دیآیدست مه ب يدی

از  هـا انحراف یها، تمام داده یل پوشش یکه در روش تحل   نیدوم ا . شودیزمان حل م  به طور هم  
یتـصادف يک جـزء خطـا    یشود و از وجود     یدر نظر گرفته م    ییان جزء ناکارا  د به عنو  یمرز تول 
ـ . شودینظر م ها صرف در داده  ـ در روش ناپارامتر   یول ـ یترک ياز جـزء خطـا    یک تـصادف  ی یب



.استفاده شده است
دوم و سوم    ياست، از گشتاورها   ییکه شامل جزء ناکارا    یبیترک ين جزء خطا  یتخم پس از 

).2006کازمنن، (شود یع جزء اخالل استفاده میتوزيبرا
)2(n/))(E(m 2

i

n

1i
i2  







)3(n/))(E(m 3
i

n

1i
i3  







23یقیحق يهااز آماره  يسازگار يهان زننده ین گشتاورها تخم  یا , باشند که وابسته به    یم
).2006کازمنن، (د هستنیتصادفيو جزء خطاییانس جزء ناکارایوار

)4(2
v

2
u2

2











)5(3
u3

4
1
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2يانس ها یوار
v

2
u ,    2(دوم و سـوم    يگشتاور ها  يریبا به کارگm  3وm( ن زده  یتخمـ

از  یکـه ناشـ    باشـد می یبیترک يع جزء خطا  یتوز) یچولگ(یدگیکش ين بر مبنا  ین تخم یا .شد

____________________________________________________
1-Second and third moments
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ـ توز یدگیاگر کـش  . باشد یمنف یستیبا 3mن گشتاور سوم،    یبنابرا. است ییجزء ناکارا  ع جـزء   ی
ن حـداکثر   یمثبـت خواهـد شـد و تخمـ         3mنادرست  باشـد،      يریدر مس  CNLSخطا در مدل    

0u(شود   یبرابر صفر م   ییجزء ناکارا  يبرا یینماراست 
 .(ـ توز یدگیکه کش  یزمان ـ یع خ ی یل

uبزرگ است 


 2تـر از  بـزرگ 3يرابطـه يبر مبنا  5يدست آمده از رابطه   ه  بm ـ باشـد و  یم

نیبنابرا
v 0د را برابـر صـفر  یانس جزء اخالل سفین حالت، واریدر ا.خواهد شد  یمنفv 



ـ ییانس، به جزء ناکارا   یوار يدر نظر گرفته و همه     کامـب هـاکر و الول،   ( شـود  ینسبت داده م
2000.(

. رودیبـه کـار مـ      یین جـزء ناکـارا    یتخم يبرا 5تا   2دست آمده از روابط     ه  ب يهاانسیوار
iيبه ازا  iuییناکارا یع شرط ینشان دادند که توز   ) 1982(کاران  و هم جاندرو


   ،ـ معلـوم ک ی

ـ بـا م   1ع نرمال ناقص  یتوز )/(ن  یانگی 2
v

2
u

2
ui* 

ـ و وار )/(انسی 2
v

2
u

2
u

2
v

2
* 

:استر یبه صورت زiuین شرطیانگیم. اشدبیم
)6(

.  باشدینرمال استاندارد میع تجمعیتابع توزودنرمال استانداریتابع چگالکه 
ـ  ییکـارا  يمحاسـبه  بـراي ،  ییجزء ناکـارا   ین شرط یانگین م یپس از تخم   ـ ز يابطـه از ر  یفن ر ی
):1995،یس و کوئلیبات(استفاده شد 

)7(ii
*
iii

*
ii x,0uyE/x,uyEEFF 

اسیبازده نسبت به مق
ـ انگر بازده نسبت بـه مق     یت عرض از مبدا ب    ی، محدود CNLSون  یدر رگرس  اس اسـت و بـه      ی

):2006کازمنن، (ف شده است یر تعریصورت ز
n,...,1i0i: 2اسیبازده ثابت نسبت به مق)1  

____________________________________________________
1-Truncated normal distribution
2-Constant returns to scale(CRS)
















)/(1
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n,...,1i0i: 1اسینسبت به مقیشیبازده افزا)2  

n,...,1i0i: 2اسینسبت به مقیبازده کاهش)3 

يریگبه روش نمونهنامه ق پرسشیطرق ازین تحقیانجام اياز برایمورد نيهاداده: هاداده
41تعداد ،1384ل ستان در سایسموجوديمرغدارواحد 52از . شديآورجمعساده یتصادف

ها نامهپرسشيرر هر واحد مرغدایم به مدیمستقيفعال بودند، که با مراجعهيواحد مرغدار
.دشل یتکم
.ام استiانه و مربوط به واحدیصورت ساله رها بیمتغيهیکل: مدليرهایمتغ
Yi :لوگرمیبر حسب کيدیر گوشت تولیمجموع مقاد.

Xi1 :لوگرمیب کبر حسیمجموع خوراك مصرف.
Xi2 :خته شده بر حسب قطعهیريروزهکیيمجموع جوجه.
Xi3 :نفر-کار گرفته شده بر حسب روزه بیانسانيرویمجموع ن.
Xi4 :مجموع تلفات بر حسب قطعه.
Xi5 :تریبر حسب لیمجموع سوخت مصرف.
Xi6 :الیبر حسب ریو درمانیبهداشتيهانهیمجموع هز.
Xi7 :الیسات بر حسب ریساتهالك ساختمان و تاسينهیمجموع هز.
Xi8 :الیبر حسب ریخوراك مصرفينهیهز .
Xi9 :الیک روزه بر حسب ریيهرقطعه جوجهينهیهز .

Xi10 :الیبر حسب ریکار انسانيرویبه نیپرداختينهیهز.
Xi11 :الیمتحمل شده در اثر تلفات بر حسب رينهیهز.
Xi12 :الیبر حسب رتر سوختیهر لينهیهز.
Xi13 :الیبر حسب ریو درمانیبهداشتيسرانهينهیهز.
Xi14 :الیه بر حسب ریاستهالك سرمايسرانهينهیهز.

____________________________________________________
1-Non –increasing returns to scale(NDRS)
2-Non-decreasing returns to scale(NIRS)



١٣٨٨/ ٣/٣جلد /  ١٠٠

) ل و برقییگازو(، شامل دو منبع سوخت Xi5ر یک سال با متغیدر یمجموع سوخت مصرف
مت یتوجه به قبا یبرق مصرفينهی، هزیواحد سوخت مصرفيسازکسانیيباشد و برایم

.اضافه شده استیل مصرفییه و به سرجمع مقدار گازوشدل محاسبه ییگازو
یبهداشتيهانهی، شامل هزXi6ر یک سال با متغیدر یو درمانیبهداشتيهانهیمجموع هز

از در مواقع دچار شدن یمورد نيژهیويون و داروهایناسیکننده، واکسیاز جمله مواد ضدعفون
و یبهداشتيمواد و داروهایر مصرفیکه مقادنیبا توجه به ا.باشدیميماریها به بمرغ

مربوط به واحدها یو درمانیبهداشتيهانهیرس نبود از هزتوسط واحدها در دستیدرمان
.استفاده شد

ينهین صورت محاسبه شد که متوسط هزیه اب14iXهیاستهالك سرمايسرانهينهیهز
يدیتوليهاواحدک از ینامه از هر ق پرسشیطرسات ازیاستهالك ساختمان و تاسيساالنه

.م شدیتقسيدیموجود در واحد توليجوجهده شد و بر تعداد قطعهیپرس

ج و بحث ینتا
ـ یترک يجزء خطـا   نخستمورد مطالعه،    يواحدها یفن ییکارا يمحاسبه براي بـه روش    یب
. آمده است)3(ج آن در جدول ین زده شد که نتایتخمیک تصادفیناپارامتر

مورد مطالعهيمرغداريواحدهایبیترکيجزء خطانیتخم.)3(جدول
یبیترکيجزء خطا

يمرغداريهاواحدتعداد  دامنه 

1


i

01 i 
4

19
18 0



i
قیتحقيهاافتهی: خذام
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ـ وار،دوم و سـوم يبعـد بـا اسـتفاده از گـشتاورها      يدر مرحله  2يانس پـارامتر هـا  ی
v

2
u, 

2يبرا یر محاسبات یمحاسبه شد که مقاد   
v

2
u,  با توجـه    .دست آمد ه  ب 63/0و   -05/0ب  یبه ترت

گفتـه گونه که در بخش قبل مانه-دست آمده بیمنفیتصادفيانس جزء خطا یوار کهنیا به
0vبرابر صفر  خطا را انس جزء   یوارط  ین شرا یدر ا  -شد 

   ـ وار يو همـه  در نظر گرفته انس ی
اسـتفاده  6ياز رابطـه ییبه منظور محاسبه جزء ناکـارا . شدخواهد نسبت داده ییبه جزء ناکارا 

.شد

. دسـت آمـد  ه ب7ياز رابطهیفنییزان کارایم،ییجزء ناکارا  ین شرط یانگین م یپس از تخم  
با توجـه بـه اطالعـات جـدول     . دهدیمورد مطالعه را نشان م     يواحدها یفن ییاکار )4(جدول  

درصـد  78و 100ب برابر یمورد مطالعه به ترتيواحدهایفنییان سطح کار یترن و کم  یترشیب
ـ  یین کارا یانگیمبا توجه به سطح     . استدرصد   94ن آن برابر با     یانگیو م  مـورد  ي، واحـدها یفن

توانند یبود آن م  دارند که با به    یفن ییاش کار یافزا يسل برا یدرصد پتان  6طور متوسط   ه  مطالعه ب 
ـ تول یایمرز کار  يده و رو  کرتر  د و سود به   یت خود را از لحاظ تول     یوضع بـا  . رنـد یقـرار گ   يدی

يبـاال  يمرغـدار  يواحـدها  یتمام یفن ییاشود که کار   یه م دید)4(توجه به اطالعات جدول     
ـ بیفنییاکاريدارا) واحد29(ن واحدها یدرصد از ا70که يطوره  درصد است، ب   70 شتر از ی
ـ ییامـورد مطالعـه از لحـاظ کـار    يهـا دهد که واحدین نشان میباشد و ا  یدرصد م  90 در یفن

درصـد   22ورش دهنده   ن پر ین و بدتر  یترن به یب یفن ییاکار يدامنه. قرار دارند  یت خوب یوضع
ـ  یز یاز وجود اختالف نسب    یاست و حاک   ـ  ییان کـار  یاد ب در  یدکننـدگان مـرغ گوشـت     یتول یفن

ـ ن واحـد تول   یترن به یب یفن ییااختالف کار . باشدیستان م یس يمنطقه ـ و م  يدی 7ن نمونـه    یانگی
ـ ییمـشاهده شـد کـه کـارا    ) 1381(یفطـرس و سـلگ    يج مطالعـه  یبنابر نتـا   .درصد است  یفن

اس، بـه   یر نسبت به مق   یط بازده ثابت و متغ    یشرا بایگوشت يجوجه يپرورش دهنده  يهادواح
ـ ،مطالعـه ایـن   هـا بـا     آن يج مطالعـه  یسه با نتـا   یدر مقا . درصد است  4/64و   5/39ب  یترت ده دی

. استبرخوردار ییباال ینسب ییستان از کارا  یمورد مطالعه در س    يمرغدار يهاواحدشود که   یم
ـ  ییکارابود  با به ستان وجود دارد که     یدر س  يمرغدار يهاواحدين امکان برا  یدر مجموع ا   یفن

.رندیگقراريدیتوليامرز کاريروبرخود
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مورد مطالعهيمرغداريواحدهایفنییاتعداد و درصد کار).٤(جدول
یفنییاکار

درصد تعداد (%)ییکارآيدامنه
0,00 0 70کمتر از 

26/29 12 90-70
73/70 29 100-90

94/0 نیانگیم
06/0 اریانحراف مع
78/0 بیشینه
1 کمینه

قیتحقيهاافتهی: خذام
مورد مطالعه يها، واحدهانه از نهادهیبهيدر استفادهيدرصد6با توجه به شکاف 

خودیفنییزان محصول کارآیبدون کاهش در میاضافيهاتوانند با کاهش استفاده از نهادهیم
يکرده و رويرید جلوگیتوليهاتوانند از هدر رفتن نهادهیق مین طریش دهند و از ایرا افزا

.رندید قرار گیتوليمرز کارآ
مورد ياز واحدها) واحد20تعداد (درصد 78/48دهد که ینشان م)5(اطالعات جدول

يدیتوليهاواحداگر انگر آن است کهیو بباشندیاس میبازده ثابت نسبت به مقيمطالعه دارا
تعداد (درصد 9/43.برابر خواهد شد2ز ید نیبرابر کنند مقدار تول2خود را يهانهادهیتمام
ن یباشند که ایاس مینسبت به مقيبازده صعوديمورد مطالعه داراياز واحدها) واحد18
برابر شوند 2واحدها ن ید مربوط به ایتوليهانهادهیتمامکهنیبا فرض ادهد، یار نشان میمع

ياز واحدها) واحد3تعداد (درصد 7.افتیش خواهد یبرابر افزا2ش از ید بیمقدار تول
ن یاس هستند و اینسبت به مقیبازده نزوليمورد مطالعه دارایمرغ گوشتيهپرورش دهند

برابر 2خود را يدیتوليهانهادهیتماميدیتوليواحدهاکه نیبا فرض ان است کهیانگر ایب
ییف کارآیبا توجه به تعر. افتیش خواهد یبرابر افزا2کمتر از د یش دهند، مقدار تولیافزا
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ییش کارآیجه افزایو در نتیفنییش کارآین واحدها موجب افزاید ایاس تولی، کاهش مقیفن
طور متوسط ه بشود یمشاهده م)5(با توجه به اطالعات جدول. ها خواهد شدآنياقتصاد

سه با یاس در مقاینسبت به مقثابتط بازده یدر شرایمورد بررسيهاواحديبراییر کارآیمقاد
در يمرغداريافزون بر آن، واحدها. باشدیتر مشیاس بینسبت به مقیو نزوليصعودبازده 

د عمل نکرده که یتولينهیبهينقطهياس، بر روینسبت به مقيو صعودیط بازده نزولیشرا
ش داده تا به یا افزایب کاهش یها به ترتمت آنیها را با توجه به قر استفاده از نهادهید مقادیبا

عت یبود وضد که موجب بهشوها آنییبود کارآافته و باعث بهیدست يدیتولينهیبهينقطه
.ها خواهد شدآنیسودده

یمرغ گوشتيهپرورش دهندياس واحدهایبازده نسبت به مق).5(جدول
)درصد(یین کارایگانیم )تن(د گوشت یمتوسط تول درصد تعداد واحد اسیانوع بازده نسبت به مق

91 55/157 78/48 20 اس یبازده ثابت نسبت به مق
94 159 32/7 3 اس ینسبت به مقیبازده نزول
97 200/93 9/43 18 اس ینسبت به مقيبازده صعود

قیتحقيهاافتهی: خذام

هاهادنشیو پيریگجهینت
کار ستان با استفاده از راهیسيمنطقهيمرغداريواحدهایفنیین مطالعه، کارایدر ا
مورد مطالعه از يهاواحدتربیشج مطالعه نشان داد که ینتا. ن شدییتعیک تصادفیناپارامتر
ن یکاهش ابراي. استدرصد 94ها برابر آنیفنیین کارایانگیباشند و میکارا میلحاظ فن

توان یها منهادهيورش بهرهیبا افزا، کارا شوندهاواحدیکه تماميبه نحويدرصد6اف شک
ينهیگر باعث کاهش متوسط هزیديد و از سوکريریمنابع جلوگنرفتک سو از هدریاز 
. ش دادیرا افزايدیتوليواحدهایفنییزان سود و کارایجه مینتد گوشت مرغ شد و دریتول

تامینبازار،بهمرغوبيجوجهيعرضهچونهمعواملیخصوصدرشودمیهادنپیشبنابراین
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الزمهاياقدامهاآنبه موقعيعرضهوواکسنودارودرکیفیتبودبهکم،يهزینهبااعتبار
.یابدتحققهامرغداريسودافزایشنتیجه،دروکاراییووريبهرهافزایشتاگیردانجام

کنند که یمند یتولنهیبهیاسیمنطقه در مقيواحدهاازیبرخده شد که دیافزون بر آن،
، يدیواحد توليهانهیر مناسب در هزییها و تغح از نهادهیصحيبا استفادهشودیه میتوص
.اس مطلوب حرکت دادید را به مقیتول

در یجیتروو یآموزشيهادورهيشود با برگزارینهاد مشیپ،ج مطالعهیبا توجه به نتا
، اعمال یتیریو مدياقتصاديد از لحاظ دورنمایتوليهانهادهينهیکاربرد درست و بهينهیزم
عوامل نکاهش هدر رفتبرايدر خصوص بازار نهاده و فروش محصول یتیحمايهااستیس

ستان بتوان درآمد ید مرغ در سیل در تولیران و عوامل دخیسطح دانش مديد و ارتقایتول
درتربیشيمطالعهلزوم،پایاندر.دیبود بخشها را بهآنییو کارايمرغداريهاواحدن رایمد

موردتولیدمناسبهايسیاستيهیارابرايتولیدکاراییافزایشر بگذارریتاثعوامليزمینه
.استکیدات

منابع
ناوگان یفنییکارایبررس).1384(.غ،یکانیپو. ، حیشمیابر،.صان،یلی، خل.پ،یانیحاج

و ياقتصاد کشاورزينامهفصل.استان بوشهريمورديمطالعه: ج فارسیخليگوید میص
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