
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 ۸۷

 
 
 

 ١٣٨۶زمستان، ۶۰، شماره دهمپانزاقتصادكشاورزي و توسعه، سال 

 
 وري تعاونيهاي طيور در استان سيستان و بلوچستان بررسي بهره

  مطالعه موردي منطقه سيستان
 

 ∗∗، دكتر محمدحسين كريم١∗، مجتبي عباسيان∗فرهاد شيراني بيدآباديدكتر 
 ∗∗∗دكتر عليرضا كرباسي

  5/9/86:  تاريخ پذيرش        27/6/85: تاريخ دريافت
 

 چكيده
الگوي صحيح مصـرف مـواد غـذايي بـه دوعامـل مقـداروكيفيت موادغـذايي مصـرف                  

تواند كمك شاياني بـه تغذيـه مناسـب           مرغ از مهمترين موادغذايي مي باشدكه مي      . بستگي دارد 
 اسـاس  بـر همـين   . از اين رو توليد اقتصـادي آن از ضـروريات مـي باشـد              و وصحيح داشته باشد  

. وري توليدگوشت مرغ درتعاونيهاي طيورسيستان پرداخته شده است         دراين تحقيق به بحث بهره    
 تعاوني مرغ گوشتي    33و تكميل پرسشنامه از      وآمار اطالعات موجود   اين تحقيق با مطالعه اسناد    

 به روش سرشماري وانجام مصـاحبه بـا همـه           -اند     درسطح سيستان فعال بوده    1382 كه درسال  -
هــاي  اســتفاده از داده پــس از بررســي وضــعيت موجــود، بــا . غــداران صــورت گرفتــه اســتمر

                                                 
 چابهار علوم دريايي  گرگان و دانشگاه دريانوردي ودانشگاه  كشاورزي علومدانشكده  استاديارومربي: به ترتيب ∗
 نويسنده مسئول. 1
 e-maili : abbasian503@yahoo.com                                         چستان  دانشيار دانشگاه سيستان و بلو∗∗
    استاديار دانشگاه زابل∗∗∗
       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ۶۰شماره دهم، سال پانز – اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۸۸  

دهد در مورد  آوري شده از مرغداريها، تابع توليدترانسندنتال براورد شده است كه نشان مي جمع
از طريق تابع بـراوردي همچنـين       . اند  مرغ گوشتي متغيرهاي جوجه، دان و بهداشت معنيدار شده        

وري كـل عوامـل       توسط،توليدنهايي،ارزش توليد نهايي،تخصيص بهينه وبهره    شاخصهاي توليد م  
كـه  (بهبـود فنـاوري    بايـد  دهـد كـه جهـت افـزايش توليـد       نتايج نشان مي   .ندبراوردگرديد توليد

 .صورت گيرد) باشد مهمترين آن جوجه اصالح شده و سالم و دان مرغوب مي
 

 :ها واژه كليد

 ، جوجه، دان، بهداشت وري، مرغ گوشتي، تابع توليد بهره
 

 مقدمه 
 بخشهايي از غذايي در به همراه فقر حال توسعه، دركشورهاي در ويژهه ب جمعيت، رشد

جهان موجب شده است كه موضوع دسترسي كافي به غذا همچنان دردستوركارسياستگذاران 
ي اقتصادي ريزي و توسعه،غذاهم به عنوان كاال از منظر برنامه.  اجتماعي باقي بماند–اقتصادي 

هم به عنوان يكي از محصوالت اصلي توسعه اقتصادي،نقشي اساسي درتأمين استقالل  و
 ).1370زهري،(كشور،تأمين سالمت جامعه و افزايش كارايي نيروي انساني دارد

به خصوص كشورهاي (دهد كه غذاي اكثر مردم جهان  بررسيهاي انجام شده نشان مي
ئين مي باشد و از آنجا كه پروتئين، به خصوص پروتئين دچار كمبود پروت) در حال توسعه 

 حيواني، نقش اساسي در تغذيه بشر دارد، كيفيت و ميزان آن بايد به حد مطلوب برسد
 ).1382نيكوگفتار،(

طور وسيعي جهت تغذيه انسان و تأمين پروتئين مورد  گوشت مرغ درسالهاي اخير به
ه دليل رشدسريع،سهولت تغذيه،استفاده ازفضاي پرورش مرغ گوشتي ب. نياز به كار رفته است

بسته،تراكم وضريب تبديل پايين نسبت به ساير محصوالت پروتئيني و همچنين دارابودن مواد 
مورد نياز بدن انسان ازمزاياي خاصي برخوردار است؛ ولي به دليل رعايت نشدن اصول صحيح 

ارات قابل توجهي در وهله اول به مديريتي و استانداردهاي فني در توليد و پرورش مرغ، خس
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   ..  .  وري بهرهبررسي 

۸۹

 

 ).1375دشتي ويزداني،(توليدكنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملي وارد شده است 
وري مرغداريها  تشكيل تعاونيهاي مرغداري درايران تالشي در جهت افزايش بهره

. باشد  درلغت به معناي ياري كردن،كمك متقابل وتشريك مساعي مي1تعاون .بوده است
 گرچه معناي لغوي مشابه با تعاون دارد، ولي از لحاظ وسعت عمل و نحوه كاركرد 2نيتعاو

شركتها يا سازمانهايي هستند كه » تعاوني « وكيفيت با واژه تعاون تفاوت دارد و مقصود از 
يك تعاوني نشاندهنده اين واقعيت است كه مردم در . براساس اصول تعاون تشكيل شده باشند

و برپايي سازماني هستند كه بتواند منافع آنان را در مقام عضو ودر شأن و اندازي  صدد راه
. تأمين كند...) گيرنده و دهنده و يا وام كننده،كارگر، وام كشاورز، مصرف: نظير(موقعيتي معين 

 كه اهداف آنها -ديگر انواع سازمانهاي اقتصادي  از را اين واقعيت به روشني تعاونيها
. سازد  متمايز مي-گذار مي باشد  نافع صاحبان آنها به عنوان سرمايهصرفاًحداكثرنمودن م

شركت تعاوني سازماني است مركب از گروهي از اشخاص كه به تشابه نيازهاي يكديگر پي 
اند و بر اثر رشد فكري اين باور در آنها پيدا شده است كه از راه اتحاد و همكاري با  برده

توانند در رفع نيازهاي مشترك   مؤثرتر از تالش انفرادي مييكديگر و كار دسته جمعي، بهتر و
تعاونيها نقش مهمي در ايجاد و بسط . و بهبود وضع مادي و اجتماعي خويش موفق گردند

آنها با سازماندهي كشاورزان و بسيج سرمايه،شركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي . اشتغال دارند
تعاونيها، . سازند  ممكن مي-شدند  اشتغالي مي  كم كه در غير اين صورت دچار بيكاري يا-را 

كارگران غيرماهر مزرعه و . گيرند كار مي مردم را با طيف وسيعي از مهارتها و قابليتها به
كارخانه، كارگران ماهر و فني، مديران سطوح مياني و تعداد معدودي از كارشناسان در اين 

زايي، آموزشي رسمي و غيررسمي،  ل اشتغالبرخي از آثار اجتماعي تعاونيها شام. اند زمره
اي، مراقبتهاي بهداشتي و خدمات درماني، فعاليتهاي مربوط به حفاظت محيط  آموزش حرفه

 ). 1377شهابي،(اي است  زيست، تهيه آب آشاميدني و كمكهاي حقوقي و خدمات مشاوره

                                                 
1. cooperation  
2. cooperative  
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   ۶۰شماره دهم، سال پانز – اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۹۰  

ري موجود ها با كمك فناو وري نهاده يكي از روشهاي افزايش توليد، افزايش بهره
با توجه به اينكه يكي از خصوصيات مشترك كشورهاي درحال توسعه پايين بودن . است
وري عوامل توليد و فناوري مورداستفاده در واحدهاي توليدي است،توجه هرچه بيشتر به  بهره

به همين دليل، ). 1379ابطحي وكاظمي،(تعاونيهاجهت نيل به توسعه اقتصادي ضروري است 
وري عوامل و تخصيص بهينه آنها در  اي اقتصادي در زمينه تحليل و تعيين بهرهانجام پژوهشه

لذا .هاي مختلف كشاورزي از جمله واحدهاي پرورش طيور ضروري به نظر مي رسد زيربخش
از آنجا كه شرايط محلي و موقعيت جغرافيايي هر منطقه متفاوت است، بنابراين تحقيقات 

رين عامل براي افزايش توليد و رفع مشكالت مرغداران هاي محلي مهمت اي و توصيه منطقه
 .منطقه است

 توان به مقاله شارماوسينگ وري مي از مطالعات خارجي مرتبط با بهره
(Sharma & Singh, 1993) وري وكارايي تخصيصي منابع در توليد شير در  در زمينه بهره

گيري   در مورد اندازه(Bottomley & Thirtle, 1992)هيماچال پرادش، باتوملي و ثرتل 
، خاكبازان وگري 90 -1987وري كل عوامل در بخش كشاورزي بريتانيا براي سالهاي  بهره

(Khakbazan & Gray, 1993)وري نيروي كار در بخش كشاورزي ايران، باير   در زمينه بهره
وي رشد وري ر  درباره اثر سرمايه و عوامل توليد بهره(Baier & et al., 2002)و همكاران 

وري توليد در   در باب تحليل عوامل بهره(Cororaton, 2002)اقتصادي و سرانجام كراتون 
 . فيليپين اشاره كرد

توان به  وري شده است كه مي اي به بهره در ايران نيزدر سالهاي اخيرتوجه قابل مالحظه
ليد در صنعت وري و تخصيص بهينه عوامل تو در تحليل بهره) 1375(مطالعات دشتي و يزداني 
وري و تخصيص بهينه عوامل توليد مرغ  در بررسي بهره) 1377(طيور ايران، نيك نسب 

 بررسي و تحليل رشددر ) 1381 ( مجاوريان وكوتنائي ميرزائيگوشتي شهرستان ساوجبالغ، 
 بررسيدر)1382(نيكوگفتارظريف، ايرانبخش كشاورزي  راهبردي وري محصوالت بهره

 استان تهران وري در صنايع روستايي وزارت جهاد كشاورزي ارتقاي بهره  باطعوامل مرتب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ..  .  وري بهرهبررسي 

۹۱

 

 . اشاره نمود
وري طرحهاي  گيري وتجزيه وتحليل بهره در مجموع، هدف ازتحقيق حاضر اندازه

در واقع اين تحقيق پاسخي .  مي باشد1382 سيستان طي سال تعاوني مرغداريهاي گوشتي در
ها بايد ادامه يابد يا متوقف شود؟ به عبارت  گذاري گونه سرمايه به اين سؤال است كه آيا اين

 وري اين صنعت در بخش تعاون چگونه بوده است ؟  ديگر وضعيت بهره
 

 مواد و روشها 
 مصاحبه وتكميل پرسشنامه باهمه ازروش سرشماري وانجاممطالعه آمار مورد نياز

 Excelافزار  ها توسط نرم پس ازتكميل پرسشنامه، داده. حاصل گرديد1382مرغداران در سال 
تك واحدها محاسبه  وري توليد تك تابع توليد براورد و بهره Eviewsافزار  پردازش و با نرم

ي از يك يا چند نهاده در وري بنابه تعريف، ميزان ستانده حاصل از مقدار معين بهره. گرديد
اين معيار بازگوكننده نحوه استفاده از منابع و عوامل توليد در . يك واحد زماني مشخص است

گانه تغيير فناوري، تغيير مقياس و تغيير در بازده استفاده از  يك برهه از زمان است و آثار سه
ها روشهاي زيادي وجود دارد  وري هر يك از نهاده براي محاسبه بهره. ها را در بر دارد نهاده

 . كه در اين تحقيق از روش تابع توليد استفاده گرديده است
 

 وري جزئي محاسبه بهره

شـود و سـپس بـا         وري از تخمين تابع توليد اسـتفاده مـي          در اين روش براي محاسبه بهره     
 . وري نهايي و متوسط محاسبه مي گردد استفاده از تابع براورد شده، بهره

 
 ي نهايي عوامل توليد ور بهره

. گردد اي است كه با افزايش هر واحد نهاده ايجاد مي وري نهايي مبين مقدار ستانده    بهره
 1وري نهايي و متوسط عوامل توليد مرغـداريها از تـابع توليـد بـه فـرم متعـالي               براي محاسبه بهره  

                                                 
1. transcendental 
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   ۶۰شماره دهم، سال پانز – اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۹۲  

ــردد  ــي گ ــتفاده م ــر اســت     . اس ــه صــورت زي ــندنتال ب ــابع ترانس ــومي ت ــرم عم ــدپو(ف ر و احم
 ):1379سلطاني،

) 1(                                                               xi ∑
=

n

i
ib

1
 Ln(xi)+∑

=

n

i
ia

1
lnY = lna0 + 

به ترتيب ضرايب پارامترها  ai و biم، اj مقدار نهاده xi درآمد ناخالص واحد توليد، Yكه در آن     
)xi   دليـل اسـتفاده از ايـن فـرم تـابعي، توانـايي آن در       . حالت خطي و لگاريتمي مي باشـد در) ها

وري نهـايي در تـابع        براي محاسبه بهـره   . هاست  اندازه گيري كششهاي متغير توليد نسبت به نهاده       
 ): 1375دشتي ويزداني،(توان از رابطه زير استفاده نمود  ترانسند نتال مي

 MPi = 
idx

dy  = Y [
i

i

X
a + bi]                                                                            )2(  

توان  مي ) Py(و ارزش محصول به دست آمده  ) MPi(وري نهايي نهاده  با داشتن بهره
 :ي هر نهاده را محاسبه كردوري نهاي ارزش بهره

) 3(                                                                                                        VMPi=Py.MPi 
تخصيص بهينه عوامل توليد نيزاز رابطه 

i

i

P
VMPدر صورتي كه رابطه . شود  بررسي مي

 از يعني عامل توليد در حد بهينه به كار رفته است و در صورتي كه كمترفوق برابريك باشد، 
 چنانچه اين رقم. بهينه مورداستفاده قرار گرفته است ازحد بيشتر يك باشد، يعني عامل توليد

 .بزرگترازيك باشدنشاندهنده آن است كه عامل توليدكمتر ازحدبهينه مصرف شده است
 

 وري متوسط  بهره

در محاسبه . اندازه گرفته مي شود وري ميزان متوسط توليد يك نهاده هدر اين نوع بهر
اين .استفاده مي شود )APi = Y/Xi(وري متوسط گاهي به خطا از نسبت توليدبه نهاده  بهره

به منظوررفع اين .رابطه درصورتي صحيح است كه براي توليد فقط يك نهاده استفاده شده باشد
وري متوسط از رابطه  بنابراين، بهره. توليدازيكديگر تفكيك كرد در را ها نقيصه بايدسهم نهاده

 ابطحي و(  به دست مي آيد– كشش توليدات Eiوري نهايي و  بهرهMPi كه درآن -زير 
 ):1379 كاظمي،
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 APi = MPi / Ei                                                             )4(  
 وري كل عوامل توليد  بهره

وري جزئي به منظور در نظر گرفتن آثار متقابل و  اين تحقيق عالوه بر محاسبه بهرهدر 
جايگزيني بين عوامل و برخوردار بودن از درجه اطمينان بيشتر و نهايتاً داشتن تصويري 

وري كل عبارت  بهره. وري كل را نيز محاسبه نمود توان بهره بينانه از عملكرد واحدها مي واقع
وري كل با  براي محاسبه بهره. اخص كل توليدات و شاخص كل عوامل توليداست از نسبت ش

ها و نيز لزوم حضور همزمان آنها در فرايند توليد،  توجه به متفاوت بودن واحدهاي كمي نهاده
ها استفاده شده  استفاده از معيار كمي ميسر نبوده و لذا از معيار ارزش براي همگن كردن نهاده

وري كل عوامل در واحدهاي توليدي از رابطه زير استفاده   دستيابي به بهرهبنابراين جهت. است
 ): 1375كهنسال و دهقانيان،(گرديده است 

 TFPi = TRi /∑  wj(Cji)                                                              )5(  
ضرايب مربوط نيز  Wjهاي جاري و  زينه هCji ارزش دريافتي كل، TRiدر رابطه فوق 

 .متوسط سهم هزينه هر نهاده در هزينه كل واحدهاست
 

 نتايج و بحث 
 براورد تابع توليد 

هـاي   جهت انتخاب نوع تابع توليد مرغ گوشتي، پـس از اسـتخراج اطالعـات پرسشـنامه             
اس خصوصيات   داگالس وترانسندنتال گرديد و براس     –ل شده، اقدام به تخمين توابع كاب      يتكم

منطقـي بـودن متغيرهـاي توضـيحي، سـازگاري نظريـه، تصـريح مـدل،خوبي                (يك مدل خوب    
در ايـن راسـتا ابتـدا       . تـابع مناسـب انتخـاب شـد       )دهـي   برازش،قابليت تشـخيص وقـدرت تعمـيم      

متغيرهــاي مســتقل كمــي و كيفــي مهــم از قبيــل هزينــه ســوخت و انــرژي، هزينــه بهداشــت و   
في،تعداد جوجه ريخته شده،نيروي انساني،سن و ميزان تحصيالت        درمان،هزينه متفرقه،دان مصر  

مرغدار،ظرفيت و سـابقه كـاري درمـدل وارد شـدند و سـپس بعـد از آزمونهـاي متعـدد، مـدل                       
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 ۹۴  

براساس فقط سه متغير مهم تعداد جوجه ريختـه شـده، دان مصـرفي، هزينـه بهداشـت و درمـان                     
هـاي مهمـي همچـون نيـروي كـار، ميـزان            از مهمترين داليل عدم معنيداري متغير     .براوردگرديد

توان به عدم استفاده تعاونيها از نيروي كارمتخصـص،           تحصيالت وظرفيت مرغداري درمدل مي    
از مديران و استفاده ناكامل از ظرفيت اسمي مرغداري         كدام  هيچ  نداشتن  تحصيالت دانشگاهي   

 .به داليلي همچون كمبود سرمايه وشرايط بد جوي اشاره كرد
ر توليد واحد مرغداري به عنوان متغيروابسته و تعـداد جوجـه ريختـه شـده، دان      مقدا الذ
 . هزينه بهداشت و درمان متغيرهاي مستقل مدل مي باشند ومصرفي

 ،در ايـن مـدل، ضـرايب تـابع        .  براورد گرديـد   1داگالس به صورت جدول   -مدل كاب 
ييرات توسط سه متغير  درصد تغ93نيز نشاندهنده اين است كه R2 .باشند كششهاي توليدي مي

گفتنـي  .تعداد جوجه ريخته شده، دان مصرفي،هزينه بهداشت و درمان توضـيح داده مـي شـود               
 .متغيرهاي مستقل درحد يك درصد معنيدارنداست 

 داگالس- مدل كاب در قالبنتايج تخمين تابع توليد . 1جدول 

 ضريب
 متغير

 عالمت اندازه
 سطح معنيداري tآماره

 α 76/0 + 84/2 1%)(مقدار ثابت

 %1 68/2 - 45/0 دان مصرفي

 %1 14/4 + 78/0 تعدادجوجه يكروزه

 %1 07/2 + 14/0 هزينه بهداشت

93/  0 R2 =              91/0= 2R                 92/1 D.W=                68/54                F= 33 n= 

 هاي تحقيق يافته:مأخذ

 : تخمين زده شد) 2جدول (ل ترانسندنتال به شكل زير مد
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 نتايج تخمين تابع توليد با مدل ترانسندنتال. 2جدول 

 يبضر
 متغير

 عالمت اندازه
 سطح معنيداري tآماره

 α 2108/7 + 74/3 1%)(مقدار ثابت

 %1 29/4 + 38/2 لگاريتم دان مصرفي

 %1 73/3 - 85/1 لگاريتم تعدادجوجه

 %1 008/4 - 42/0  هزينه بهداشتلگاريتم

 %1 68/2 - 9/0-6 دان مصرفي

 %1 14/4 + 81/3-5 تعدادجوجه يكروزه

 %1 07/5 + 43/3-7 هزينه بهداشت

97/  0 R2 =               96/0= 2R                  008/2 D.W=                    5/76 F=                     33 n= 

 هاي تحقيق يافته:مأخذ

داگالس -جهت انتخاب تابع توليد مناسب از آزمون اختالف معنيداري بين مدل كاب
در اين راستا چون تابع ترانسندنتال سه متغير جديد .  مقيد استفاده شدFوترانسندنتال وآزمون 

 :دارد، از فرمول زيراستفاده گرديد
81.11

633/)97.01(
3/)93.097.0(F =
−−

−
= 

F لذا  و دارد دهدكه اختالف معنيداري بين اين دومدل وجود نشان مي محاسبه شده
 .تابع ترانسندنتال جهت اين تحقيق مناسب تشخيص داده شد

محصول نه تنهاتابعي ازلگاريتم متغيرهاي مستقل ) لگاريتم(، متغيردرمدل ترانسندنتال
 دهد نشان مي) 2جدول( مدل فوقR2. باشد است بلكه تابع سطوح مختلف آن متغيرهانيز مي

درصدتغييرات درتوليد توسط سه متغير مستقل تعداد جوجه يكروزه،ميزان دان مصرفي 97 كه
وهزينه بهداشت ودرمان توضيح داده شده است كه بدين لحاظ يك مدل مناسب تشخيص 

 F.همچنين تمامي ضرايب به دست آمده درسطح يك درصد معنيدارند. شود داده مي
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 دارد كه در سطح يك درصد، فرض صفر بودن همزمان تمامي آن محاسباتي نيزحكايت از
با آزمونهاي به عمل آمده معلوم شد كه مدل از نظر همخطي، . شود ضرايب رگرسيون رد مي

 .خود همبستگي، ناهمساني واريانس وتورش تصريح مشكلي ندارد
 وري جزئي عوامل توليد و تخصيص بهينه آنها  بهره

وري متوسط عوامل توليد شامل دان،جوجه،بهداشت ودرمان  گيري بهره به منظور اندازه
 . استفاده شده است)OLS(ونيروي كار ازتكنيك حداقل مربعات معمولي

 
 دان . 1

 است كه نشان 35/0طورميانگين برابربا  هابه وري متوسط نهاده دان دركل نمونه بهره
 وري متوسط قل بهرهحدا.  گرم گوشت مرغ شده است350هركيلو دان باعث توليد  دهد مي
وري  براي بهره) 3جدول(نتايج تخمين تابع . به دست آمده است58/0حداكثر آن  و 16/0

وري متوسط بادومتغير ميزان دان   درصدتغييرات دربهره87دهدكه حدود متوسط دان نشان مي
 . مصرفي و ميزان توليد گوشت توضيح داده مي شود

  داننتايج تخمين تابع توليد متوسط. 3جدول 
 ضريب

 متغير
 عالمت اندازه

 tآماره

 
 سطح معنيداري

 α 347/0 + 97/26 1%)(مقدار ثابت
 %1 26/10 - 137/0-5 دان مصرفي
 %1 27/13 + 376/0-5 توليد گوشت

87/  0               R2 = 86/0= 2R                      94/1 D.W=                   5/66 F=                    33 n= 

 هاي تحقيق يافته:مأخذ

متوسط  طور دهد به  است كه نشان مي17/0با  وري نهايي برابر بهره ميانگين مقدار
كيلو توليد اضافي خواهيم 17/0،معادل )يك كيلوگرم(درصورت افزايش يك واحد نهاده 

 . باشدمي + 69/0 و -56/0حداقل وحداكثرمقدار فوق به ترتيب .داشت
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وري نهايي دان درواحدهاي مورد مطالعه با در نظر گرفتن قيمت  ميانگين ارزش بهره
 1300 يك كيلوگرم دان اضافيكارگيري بهباشد؛ يعني بر اثر   ريال مي1300خريد دان واحدها، 

 ريال 1960، 1382با توجه به اينكه ميانگين قيمت دان در سال . گردد ه ميفزود درآمد اربريال 
ها متوسط  در مورد اين نمونه.  لذا افزايش مقدار دان هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد،ه استبود

باشد كه با توجه به مطلب گفته شده درمحاسبه تخصيص   مي69/0رقم تخصيص بهينه نهاده دان 
 .  از نهاده دان بيشتر از حد بهينه مصرف گرديده استشود مشخص ميبهينه 

 
 جوجه. 2

جوجه به طور  مي باشد؛ به عبارت ديگرهر 3/1جه ط درمورد نهاده جووري متوس بهره
 6/0توليد كرده است كه اين مقدار بين حداقل ) زنده( كيلوگرم گوشت مرغ 3/1متوسط 

شود كه اين رقم با احتساب  يادآوري مي. باشد  كيلوگرم در نوسان مي56/1كيلوگرم و حداكثر 
مورد نظر بوده است و در صورتي كه ضايعات مدنظر ها در مرغداريهاي  ميزان ضايعات جوجه

 كيلوگرم و 96/0حداقل ( كيلوگرم 7/1طور متوسط  گرفت، هر عدد جوجه به قرار نمي
وري متوسط  مدل تخمين زده شده براي بهره .دكر ميگوشت توليد )  كيلوگرم04/2حداكثر 

 .  شود  مالحظه مي4جوجه در جدول 
 ليد متوسط جوجهنتايج تخمين تابع تو. 4جدول 

 ضريب
 متغير

 عالمت اندازه
 سطح معنيداري tآماره

 α 59/1 + 87/28 1%)(مقدار ثابت
 %1 46/8 + 22/0-4 توليد گوشت
 %1 09/8 - 177/0-4 تعدادجوجه
 %1 35/5 - 99/0-2 تعداد تلفات

88/  0 R2 =                      86/0= 2R                 89/1 D.W=                  4/63 F=                    33 n= 

 هاي تحقيق يافته:مأخذ
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وري متوسط جوجه به   درصد تغييرات در بهره88 حاكي از آن است كه 4نتايج جدول 
 . وسيله سه متغير ميزان توليد گوشت، تعدادجوجه و تعداد تلفات توضيح داده مي شود

 است؛ يعني در صورت افزايش 4/0هاي مورد مطالعه  هايي در نمونهوري ن ميانگين بهره
 .  كيلوگرم به توليد اضافه خواهد شد4/0طور متوسط  به) قطعه جوجه(يك واحد نهاده 

 ريال مي باشد؛ يعني بر اثر افزودن 2630طور متوسط  وري نهايي جوجه به ارزش بهره
اين .  ريال افزايش مي يابد2630ر متوسط طو يك قطعه جوجه، مقدار درآمد واحد مرغداري به

 ريال بوده است 2850طور متوسط   به1382رقم با توجه به اينكه قيمت هرقطعه جوجه در سال 
 . دهد از نظر اقتصادي افزايش جوجه مقرون به صرفه نمي باشد نشان مي

دهد   محاسبه گرديد كه نشان مي92/0ميانگين حسابي تخصيص بهينه نهاده جوجه 
 . اند غداران از اين نهاده بيشتر از حد بهينه استفاده نمودهمر
 
 بهداشت و درمان . 3

 035/0طور ميانگين برابر با  ها به وري متوسط نهاده بهداشت و درمان در كل نمونه بهره
 .  است17/0 و 01/0و حداقل و حداكثر آن به ترتيب 

 مي باشد؛ يعني با مصرف يك 01/0هاي مورد مطالعه  وري نهايي در نمونه ميانگين بهره
 واحد به محصول 01/0طور ميانگين به ميزان  واحد اضافي براي بهداشت و درمان طيور، به

با در نظر گرفتن اين نكته كه نهاده بهداشت و درمان شامل اقالم مختلف دارو، . شود اضافه مي
باشد، لذا   ميواكسن و خدمات دامپزشكي بوده و جمع كردن مقادير كمي آنها غيرممكن

 . وري نهايي و تخصيص بهينه آنها ميسر نبوده است محاسبه ارزش بهره

 نيروي كار . 4

يكي از مهمترين داليل عدم معنيداري متغير نيروي كار در مدل ترانسندنتال، عدم 
وري متوسط  ميانگين بهره. استفاده مرغداريهاي مورد مطالعه از نيروي كار متخصص بوده است

دهد در ازاي صرف يك واحد   به دست آمده است كه نشان مي043/0روي كارنهاده ني
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 . كيلوگرم گوشت توليد شده است043/0 هزينه نيروي كار،  )تومان(
 

 وري كل عوامل توليد  بهره

وري كل عوامل الزم است كليه عوامل  چنانكه قبالً هم مطرح شد، در محاسبه بهره
 : شكل زير استبه  در اين بارهابطه مورد استفاده ر. شوندطور همزمان در نظر گرفته  توليد به

TFPi= iCiCiCiCiCiC
TRi

66.052.04095.03052.0264.0189.0 +++++
 

 ارزش دريافتي كل شامل درآمدهاي حاصل از فروش مرغ TFPiدر رابطه فوق 
 به ترتيب مبين هزينه تأسيسات و تجهيزات، C6i الي C1iگوشتي و كود مرغي مي باشد و 

ه و جوجه يكروزه و ضرايب مربوط نيز نشاندهنده متوسط نيروي كار، سوخت، بهداشت، متفرق
 . سهم هزينه هر نهاده در هزينه كل واحدهاست

 48/0وري كل عوامل توليد واحدهاي مورد بررسي  براساس نتايج، ميانگين بهره
صرف هزينه در مرغداريهاي ) ريال(طور متوسط درازاي يك واحد  باشد، بدين مفهوم كه به مي

كمترين رقم . عايد توليدكنندگان شده است) ناخالص(درآمد ) ريال(واحد  48/0منطقه، 
 .  مي باشد14/1 و بيشترين آن 083/0وري كل عوامل توليد  بهره

وري تأثير معنيدار  دهد عواملي در بهره وري واحدها نشان مي مطالعة عوامل مؤثر بر بهره
وري كل  اند؛ يعني با در نظر گرفتن بهره هاند كه در ميزان توليد آنها نيز مؤثر و مهم بود داشته

) تابع(وري دان به عنوان متغير وابسته، مالحظه مي گردد كه همان عوامل مؤثر در  عوامل يا بهره
 . اند توليد در اين مورد نيز اثر معنيدار داشته

هاي  وري متوسط و نهايي نهاده  مقايسه بهره،  مشخص است5گونه كه از جدول  همان
وري متوسط و نهايي به ترتيب مربوط به نهاده جوجه و  شان مي دهد كه حداكثر بهرهتوليد ن
 . باشد دان مي
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 ها وري نهايي و متوسط نهاده مقايسه ميانگين بهره. 5جدول 

 وري متوسط بهره وري نهايي بهره عوامل توليد

 35/0 17/0 دان

 3/1 4/0 جوجه

 035/0 01/0 بهداشت و درمان

 043/0 ---- نيروي كار

 هاي تحقيق  يافته: مأخذ

 جمعبندي و پيشنهاد

وري  توان با افزايش بهره وري عوامل توليد پايين است، مي در شرايط كلي كه بهره
از سوي ديگر باعث كاهش متوسط  و ها،از يك سو از هدر رفتن منابع جلوگيري كرد نهاده

از اين رو با توجه به عوامل .ودهزينه توليد گوشت مرغ شد و در نتيجه سود بيشتري كسب نم
وري،  هاي به دست آمده، بايد براي افزايش بهره وري تأثيرگذار بر تابع توليد و براساس بهره

ريزي  وري، برنامه در اين راستا الزم است براي بهبود بهره. عوامل كمي و كيفي مدنظر باشد
باشدكه به اين منظور ريزي، شناخت وضعيت موجود مي  ولي مرحله آغازين برنامه، شود

وري جزئي و كل  وباتوجه به اهميت پرورش مرغ، به خصوص در سيستان، تالش شد تا بهره
 . عوامل توليد اندازه گيري شود

توان گفت كه در مرغداري سنتي هيچ افزايش  با توجه به نتايج اين مطالعه مي
لذا جهت . بود واهدنخ توجهي در توليد از طريق تخصيص مجدد عوامل توليد مقدور قابل

افزايش توليد هيچ راهي به جز بهبود فناوري وجود ندارد كه مهمترين بهبود بايد درعوامل 
 .توليد جوجه و دان باشد

به نظر توليدكنندگان، مهمترين مشكل اقتصادي درخصوص توليد در واحدهاي 
 و موانع  مشكالتدر اين باره ساير. مرغداري، نبود ثبات وهماهنگي درقيمت بازار بوده است

جوجه، گراني دان، تقلبي بودن مشكل  تهيه د، وجود جوجه نامرغوب و غيراستاندار: عبارتند از
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گراني آنها، گراني جوجه، تورم و نداشتن همچنين  واكسن و  وو پايين بودن كيفيت دارو
مين درخصوص عواملي همچون عرضه جوجه مرغوب به بازار، تأ شود لذا پيشنهاد مي. نقدينگي

 بهبود هزينه كم،ترويج وآموزش روشهاي جديدتوليد مطابق باشرايط جغرافيايي، با اعتبار
وري  افزايش بهرهانجام گيرد تا عرضه بموقع آنها اقدامات الزم و  واكسن  ودركيفيت دارو

 .تحقق يابدسود مرغداريها افزايش وكارايي و در نتيجه، 
 

 منابع 
وري، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي  ره، به)1379(كاظمي .وب.ابطحي، ح.1

 .218بازرگاني، ص 

وري  ، بررسي تأثير فناوري صيد بربهره)1379(سلطاني .غ و .احمد پور برازجاني، م.2
، ش مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعينيروي كار صيادي در استان بوشهر، 

2 :45-33. 

ششم، انتشارات دانشگاه ، اصول پرورش طيور گوشتي، چاپ )1370 (.زهري،م.3
 .تهران

يابي تعاونيهاي مولد و اشتغالزا در استان سيستان و  زمينه، )1377 (.ش، شهابي.4
 .اداره كل تعاون استان سيستان و بلوچستان،واحد تحقيقات،وزارت تعاون،بلوچستان

وري و تخصيص بهينه عوامل  ، تحليل بهره)1375(يزداني . وس. دشتي، ق.5
يور ايران، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، توليددرصنعت ط

 .83-72زابل،ص

، تعيين كارايي استفاده از عوامل توليد كشاورزي )1375(دهقانيان . وس. كهنسال، م.6
در منطقه تربت حيدريه، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، 

 .20-1زابل،ص

وري  بررسي و تحليل رشد بهره، )1381 (مجاوريان. وم. ، سكوتنائي ميرزائي.7
دانشكده ، پايان نامه كارشناسي ارشد،محصوالت استراتژيك بخش كشاورزي ايران

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   ۶۰شماره دهم، سال پانز – اقتصاد كشاورزي و توسعه

 ۱۰۲  

 .علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران

وري و تخصيص بهينه عوامل توليد مرغ  ، بررسي بهره)1377 (.نيك نسب، ح.8
ايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي، گوشتي در شهرستان ساوجبالغ، پ

 .دانشگاه تربيت مدرس

صنايع  وري در ارتقاي بهره  باطبررسي عوامل مرتب، )1382 (.،ننيكوگفتار ظريف.9
نامه كارشناسي  ، پايان)استان تهرانعه موردي مطال ( وزارت جهادكشاورزي،روستايي

 .ه كشاورزي، دانشگاه تهرانكدارشد، دانش

10. Baier, S. L., P. D. Gerald and T. Robert (2002), How 

important are capital and total factor productivity for economic 

growth? Federal Reserve Bank of Atlanta, Clemson University. 

11. Bottomley, G. and S. Thirtle (1992), Total of factors 

productivity in agricultural sector of Britian, 1987-90, 

Am.J.Agr.Econ., 42(3):28-112. 

12. Cororaton,C.B. (2002), Total factor productivity in the 

Philippines, The World Bank Economic Review, Vol. 15, 2001, 

No. 2. 

13. Khakbazan, M. and R. Gray (1993), The role of labor in 

Iranian agricultural labor productivity and estimation of 

agricultural production function,second symposium of policy in 

Iran,Shiraz,Iran. 

14.Sharma, V.P. and R.V. Singh (1993), Resource productivity 

and allocation efficiency in milk production in Himachal Pradesh, 

Ind.J.A.E 

www.SID.ir


