نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

Journal of Agricultural Economics and Development
Vol. 33, No. 3, Fall 2019, p. 299-311

جلد  ،33شماره  ،3پاییز  ،1398ص299-311 .

برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خوزستان
عباس عبدشاهی -*1محمدرضا

قربانی2

تاریخ دریافت1397/12/27:
تاریخ پذیرش1398/06/02 :

چکیده
کمبود پروتئین در جیرهی غذایی ،موجب سوء تغذیه شده و میتواند سالمتی انسان را به خطر بیندازد .گوشت مرغ یکی از مهمتررین منرابت ترنمین
پروتئین مورد نیاز انسان بوده و در دهه های اخیر ،همراه با رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد پروتئینی حیوانی ،صنعت مرغداری نیز مورد
توجه قرار گرفته است .کاهش هزینهی تمام شده و همچنین افزایش تولید این منبت تنمین پروتئین ،میتواند باعث بهبود سطح تغذیه شده و نقش مؤثری
در سالمت انسان داشته باشد .این مطالعه ،به برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مررغ گوشرتی در اسرتان خوزسرتان پرداختره اسرت.
دادههای مورد نیاز از طریق نمونهگیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه از  105واحد پرورش مرغ گوشتی در سال  1396جمتآوری گردیرده اسرت .ترابت
تولید مرز تصادفی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و با کمک روش حداکثر درستنمایی برآورد و کارایی فنی و کارایی مقیاس واحردهای مرورد بررسری
محاسبه گردید .نتایج نشان داد که میانگین کشش مقیاس ،کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه به ترتیب برابر  0/72 ،1/12و  0/88بوده
و  47/5درصد واحدها دارای بازدهی صعودی 9/5 ،درصد دارای بازدهی ثابت و  43درصد دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس هستند .نتایج همچنرین
نشان داد که واحدهای تولیدی در شهرستانهای دزفول و بهبهان دارای باالترین کارایی مقیاس و در شهرستان رامهرمز دارای کمترین کرارایی مقیراس
می باشد .از نظر کارایی فنی نیز بیشترین کارایی فنی متعلق به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان باغملک و کمترین آن متعلق بره شهرسرتان
شادگان میباشد .با توجه به نتایج مطالعه ،پیشنهاد میشود به عالقهمندان سرمایهگذاری در تولید جوجهی یک روزه تسرهیالتی اعطرا گرردد ترا رمن
افزایش تولید ،کیفیت جوجهی تولیدی را نیز بهبود دهند .همچنین با راهنما قرار دادن واحدهای دارای مقیاس بهینه که بیشتر در شهرستان دزفول مستقر
هستند ،واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به سمت مقیاس بهینه هدایت نمود.
واژههای کلیدی :استان خوزستان ،کارایی فنی ،کارایی مقیاس ،مرغ گوشتی

مقدمه
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یکی از مهمترین دغدغههای برنامهریزان و سیاستگذاران جوامت
مختلف ،تنمین نیازهای غذایی شهروندان است .در دهههای گذشته به
موازات رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف به سرمت مرواد پروتئینری
حیوانی و گرانی نسبی گوشرت قرمرز ،صرنعت مرغرداری در ایرران و
جهان مورد توجه قرار گرفته است ( .)21پروتئین از جمله مواد مغرذی
مورد نیاز انسان بوده و کمبود آن در جیرهی غذایی ،میتوانرد موجرب
سوء تغذیه شده و در نتیجه ،سالمتی انسان را به خطر بیندازد .گوشت
مرغ یکی از مهم ترین منرابت ترنمین ایرن پرروتئین بروده و بنرابراین،
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کاهش هزینهی تمام شده و همچنین افزایش تولید آن ،میتواند باعث
بهبود سطح تغذیه شده و نقش مؤثری در سالمت انسان داشته باشرد
( .)29بنیاد فعالیت صنعت مرغداری به روش امروزی در ایران ،اولرین
بار در سال  1333با واردات جوجه و تخممرغ از نژادهای اصالحشرده،
بنا نهاده شد .علیرغم مشکالتی نظیرر بیمراریهرای غیربرومی ،نیراز
روزافزون به دارو و سایر نهادههای تولید ،برا حمایرت دولرت ،صرنعت
مرغداری در کشور روز به روز گسترش یافت و الگوی مصرف خرانوار
را تغییر داد ( .)17بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان خواربار ملرل
متحد (فائو) ،در سال  2016در حدود  107میلیون تن گوشت مررغ در
جهان تولید شده است که در حدود  2/13میلیرون ترن آن متعلرق بره
ایران بوده و بنابراین ،سهم ایران در تولیرد گوشرت مررغ در حردود 2
درصد است .در سال  ،2013میزان صادرات گوشت مرغ در حردود 13
میلیون تن بوده که ایران با صادرات  44هزار تن ،سهمی معرادل 0/3
درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده است .ایران همچنین
با واردات  26هزار تن گوشت مرغ در سال  ،2013سهمی معرادل 0/2
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درصد واردات این محصول را داشته است .میزان مصرف گوشت مررغ
در جهان در سال  2013نزدیک به  109میلیون تن بوده که ایرران برا
مصرفی در حدود  2میلیون تن 1/9 ،درصرد مصررف گوشرت مررغ در
جهان را به خود اختصاص داده است .مصرف سرانهی گوشت مررغ در
ایران ،معادل  24کیلوگرم بوده که در حدود دو برابرر متوسرج جهرانی
است (.)28
بر اساس نتایج سرشماری مرغداریهرای پررورش مررغ گوشرتی
کشور در سال  ،1394تعداد کل واحدهای فعال تولید مرغ گوشرتی در
ایران  12573بوده کره برا پررورش حردود  275میلیرون قطعره مررغ
گوشتی ،در حدود  2میلیون تن گوشت در سال تولید مینمایند .از این
تعداد ،حدود  563واحد در استان خوزستان فعال بوده کره برا پررورش
حدود  11میلیون قطعه مرغ گوشتی ،حدود  76هزار تن گوشت تولیرد
میکنند که  3/7درصد تولید مرغ گوشتی کشور را تشرکیل مریدهرد.
همچنین ،تعداد کل شاغلین کشور در واحدهای تولید مرغ گوشرتی در
حدود  49هزار نفر بوده کره حردود  2700نفرر یعنری  5/5درصرد آن
متعلق به استان خوزستان است (.)27
در اقتصاد ،فرض میشود که هدف تولیدکننده حداکثر نمودن سود
است .تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز از ایرن قاعرده مسرتثنی نبروده و
هرچند ممکن است اهداف دیگری نظیر اشتغال خود و خانوادهشران را
دنبال نمایند ،اما مانند هرر تولیدکننردهی دیگرری بره دنبرال حرداکثر
نمودن سود از دارایی های خرود هسرتند .کراهش ترورم و بیکراری دو
هدف کلیدی هر دولتی محسوب میشود ،اما یک تولیدکننده در سطح
خرد ،هیچگاه این دو هدف را به طور نظاممند دنبرال نمریکنرد .البتره
رفتار عقالیی مجموعهی تولیدکنندگان در سطح خرد ،در نهایت منجر
به حل مشکالت اقتصادی در سطح کالن خواهد شد .استفاده مناسب
از نهاده های تولید و در نتیجه تولید در سطح مطلوب ،به معنی کارایی
تولیدکنندگان است .با محاسبه ی کارایی فنی تولیدکنندگان ،می تروان
مشخص نمود که نحوهی استفاده از نهادهها در چه و عیتی بود و ترا
چه اندازه می توان با تکنولوژی موجود ،کارایی فنی را افرزایش داد .برا
محاسبهی کارایی مقیاس نیز میتوان مشخص نمود که تولیدکنندگان
در کدام و رعیت بازگشرت نسربت بره مقیراس بروده و در نتیجره برا
توصیهی سیاستی یا فنی آنها را به قرار گرفتن در و رعیت بهینرهی
بازگشت به مقیاس هردایت نمرود .در مطالعراتی کره در ایرران بررای
محاسبهی کارایی مقیاس انجام شرده ،عمومراا از روش غیرپارامتریرک
تحلیل پوششری دادههرا 1اسرتفاده شرده اسرت .ری ( )22یرک روش
پارامتریک ارایه نمود که در آن کارایی مقیاس ،از طریق بررآورد یرک
تابت تولید تحت فرض بازدهی متغیرر نسربت بره مقیراس و از طریرق
برآورد کشش مقیاس محاسبه می گردد .در این روش ،از بررآورد یرک
فرم تابعی قابل انعطاف نظیر تابت ترانسلوگ اسرتفاده مریگرردد (.)30
)1- Data Envelopment Analysis (DEA

این روش به صرورت تجربری ،بررای اولرین برار توسرج پنتزیروس و
همکاران ( ،)19برای برآورد کاراییهرای فنری و مقیراس تولیرد پنبره
توسج پنبهکاران یونان به کار گرفته شد .مادوا ( )15نیرز ایرن روش را
برای برآورد کارایی های فنی و مقیاس تولیدکنندگان مرکبات در ایتالیا
به کار گرفت .وونگنا و اونیوویر ( )30نیرز ایرن روش را بررای بررآورد
کارایی فنی و مقیاس زارعین ذرتکار در غنا مورد استفاده قرار دادنرد.
مرور منابت نشان داد که در ایران ،در مطالعات انجام شده در رابطه برا
کارایی مقیاس ،از روش پارامتریک ری ( )22استفاده نگردیده است .از
جمله مطالعات انجام شده در زمینهی کارایی فنی و کارایی مقیاس در
واحدهای پرورش مرغ می توان بره مروارد زیرر اشراره نمرود .آررات و
همکاران ( )4با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها به برآورد کارایی
فنی ،تخصیصی و اقتصادی واحدهای تولید جوجه گوشرتی در اسرتان
شیانگمرای در شرمال تایلنرد برا اسرتفاده از نمونرهای بره حجرم 52
پرداخته اند .در این مطالعه ،از یک مدل توبیت اسرتفاده گردیرد .نترایج
نشان داد که با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،تنها یرک واحرد
تولید و با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس 3 ،واحد تولید کارا عمرل
کرده اند .همچنین ،در شرایج بازده ثابت نسبت بره مقیراس ،دو متغیرر
اندازه خانوار و تجربه زارع و در شرایج بازدهی متغیر ،سن زارع را متنثر
نموده است .جاتو و همکاران ( )14با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
به محاسبهی کارایی فنی تولیدکنندگان مرغ تخمگرذار برا اسرتفاده از
نمونهای به حجم  150در نیجریه پرداخت .میانگین کرارایی فنری 26
درصد به دست آمده و پیشنهاد شده که میتروان برا کراهش مصررف
نهادهها از یک طرف و افزایش تولید از سوی دیگر ،سرطح کرارایی را
بهبود داده و تولید را سودآور نمود .آبوکی و همکاران ( )1با اسرتفاده از
نسبت سوددهی و تابت مرز تصادفی به ارزیابی ویژگیهای اقتصرادی-
اجتماعی و محاسبه کارایی فنی تولید گوشت مرغ در منطقهی کورمرا
از ایالت تارابای نیجریه با استفاده از نمونهای به حجم  60از واحدهای
تولید مرغ گوشتی پرداخت .نتایج نشان داد که میرانگین کرارایی فنری
معادل  63درصد بوده و محقق نتیجه میگیرد که کارایی فنی و تولیرد
گوشت مرغ می توانرد برا اسرتفاده از غرذا ،سررمایه و داروی بیشرتر و
همچنین پذیرش نوآوریها ،افزایش یابد .سالمت و همکاران ( )25برا
استفاده از تابت مرزی کاب-داگالس و با یک نمونرهی  60ترایی ،بره
محاسبه ی کارایی فنری واحردهای تولیرد جوجره گوشرتی در پنجراب
پاکستان مبادرت نمرود .نترایج نشران داد کره میرانگین کرارایی فنری
واحدهای مورد بررسی  88درصد بوده و بنابراین با نهادههرای موجرود
می توان میزان تولید جوجه گوشتی را حدود  10/5درصد افرزایش داد.
ست ( )26با استفاده از مدل هزینهی مرزی ،بازدهی مقیاس و کرارایی
هزینه در واحدهای تولید جوجهی گوشتی در منطقه آشانتی کشور غنا
را با نمونهای به حجم  114اندازهگیرری نمرود .نترایج نشران داد کره
میانگین سطوح کارایی هزینه در واحدهای مرورد مطالعره برابرر 1/14
بوده و این واحدها به طور متوسج 14 ،درصد بریش از هزینره مررزی
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خرج میکننرد .گابرد و همکراران ( )13برا دو روش تحلیرل پوششری
دادههای معمولی و بوتستراپ ،به محاسربهی کرارایی فنری واحردهای
پرورش مرغ در یک نمونهی  260تایی از واحدهای پررورش مررغ در
پنینسوالر مرالزی پرداختنرد .نترایج حراکی از ناکرارا برودن واحردهای
تولیدی بوده و کارایی فنی به دست آمده از دو روش ،تفاوت معنریدار
آماری با یکدیگر داشتند .آکرلی و همکاران ( )3با استفاده از تابت مررز
تصادفی ،کرارایی اسرتفاده از منرابت در واحردهای کوچرک و متوسرج
پرورش مررغ تخمگرذار در نیجریره را در نمونرهای بره حجرم  100از
واحدهای پرورش مرغ تخمگذار برآورد نمودند .تنثیر مثبت متغیرهرای
سطح تحصیالت ،تجربه ی زارع و اعتبارات بر کرارایی فنری از جملره
نتایج این مطالعه بود .محققین پیشنهاد نمودند که برای افزایش تولیرد
گوشت مرغ در کوتاه مدت ،بایستی واحدهای کوچک تولید مرغ از نظر
مالی تشویق شوند .دریجرانی و همکراران ( )8برا اسرتفاده از تکنیرک
تحلیل فراگیر دادهها به محاسبه کارایی فنی و عوامل مروثر برر آن در
 31کشتارگاه دام استان تهران مبادرت نمودند .میانگین کرارایی فنری
معادل  70درصد به دست آمده و واحدهای با مقیاس بزرگ ،مکانیزه و
غیردولتی نسبت به همتایان خود و عیت بهترری داشرتند .همچنرین،
متغیرهای نوع مالکیت ،سطح فنّراوری ،سرن ،تحصریالت و تخصرص
مدیر بر کارایی فنی تنثیر مثبت دارد .مجرد و همکراران ( )17کرارایی
فنی واحدهای مرغداری منطقه سیستان را با استفاده از دو روش ترابت
مرزی تصادفی و تحلیل پوششی دادهها با کمک نمونهای به حجم 41
برآورد نمودند .نتایج نشان داد که اغلب واحدها از نظر فنی کارا بوده و
میانگین کارایی فنی برابر  94درصد بود .همچنین  48درصرد واحردها
دارای بررازدهی ثابررت نسرربت برره مقیرراس 43 ،درصررد دارای بررازدهی
افزایشی نسبت به مقیاس و  7درصد دارای بازدهی کاهشی نسبت بره
مقیاس بودند .اصفهانی و خزایی ( )9کرارایی فنری مرغرداران اسرتان
خراسان جنوبی را در یک نمونرهی  186ترایی برا اسرتفاده از تحلیرل
فراگیر دادهها برآورد و عوامل مؤثر برر آن را تعیرین نمرودهانرد .نترایج
نشان داد که میانگین کارایی فنی تحت شرایج بازدهی ثابت و متغیرر
نسرربت برره مقیرراس برره ترتیررب  90و  93درصررد اسررت .همچنررین،
متغیرهای تجربه ،سطح تحصیالت ،و رعیت تنسیسرات ،عیرویت در
تعاونی و استفاده از تسهیالت بانکی رابطه معنیداری با کرارایی فنری
دارد .نوذری و همکاران ( )18به بررسی سراختار هزینرهای واحردهای
پرورش مرغ گوشتی در شهرستانهای سنندج و کامیاران با استفاده از
نمونهای مشتمل بر  61واحد پرورش مرغ گوشتی از طریق برآورد تابت
هزینه پرداختهاند .نتایج نشان داد که نهادهی دارو با نهادههای نیرروی
کار و جوجه یکروزه رابطه مکملی داشرته و نهرادهی سروخت و دارو
جانشین هم هستند .با توجه به بازده نزولی نسبت به مقیراس در اکثرر
واحدها ،محققین پیشنهاد نموده اند که در تنسیس واحدهای جدیرد برا
ظرفیت باال ،دقت الزم صورت گیرد .پاینده و همکراران ( )20کرارایی
فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به روش تحلیل پوششی دادههرا
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و با دادههای جمتآوری شده از  90مرغداری در استان اصفهان برآورد
نمودند .بر اساس نتایج ،کارایی فنی برای سره دسرته مرغرداریهرای
کوچک ،متوسج و بزرگ به ترتیب برابر  92 ،88و  96درصد به دست
آمد .صدرنیا و همکاران ( )24کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی را
با تکنیک تحلیل پوششری داده بررای نمونرهای بره حجرم  36کره از
مرغداریهای مشهد جمتآوری شده بود ،برآورد نمودند .نترایج نشران
داد که  13واحد دارای بازدهی ثابت نسربت بره مقیراس برا میرانگین
کارایی  93درصد و  21واحد دارای بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برا
دارای میانگین کارایی  99درصد مریباشرند .ر رایی و اسرماعیلزاده
( )23با استفاده از اطالعات جمتآوری شده از  21واحرد مرغرداری در
منطقه ی آزاد ماکو ،کارایی انرژی آنها را با تکنیک تحلیرل پوششری
دادهها برآورد نمودند .نتایج نشان داد کره  62درصرد واحردهای مرورد
بررسی کارا و  38درصد آنها ناکرارا بودنرد .در مطالعرهی حا رر بره
منظور برآورد کرارایی مقیراس ،بره جرای روش ناپارامتریرک تحلیرل
پوششی دادهها که روش مرسوم محاسبهی کارایی مقیاس میباشرد،
از برآورد تابت مرز تصادفی به فررم ترانسرلوگ کره در بررآورد کرارایی
مقیاس واحدهای تولید مرغ گوشتی در ایران به کار گرفته نشده است،
استفاده گردید.

مواد و روشها
کارایی مقیاس برای تعیین میزان نزدیکی یک واحد تصمیمگیرنده
به مقیاس بهینه مورد استفاده قررار مریگیررد .مقیراس بهینره توسرج
فریش ( )12به صورت مقیاس تولید بهینه و یا توسرج برانکرز ( )5بره
صورت اندازه ی مقیاس حداکثر بهرهوری تعریف شده اسرت .مقیراس
بهینه به آن مقداری از تولیرد اشراره دارد کره در آن ،کشرش مقیراس
معادل یک بوده و بنابراین ،بازدهی ثابت نسبت بره مقیراس در تولیرد
وجود دارد .لذا میتوان گفت که کارایی مقیاس ،بهررهوری متوسرج را
در حالی که تولید در مقیاس بهینره صرورت مریگیررد ،انردازهگیرری
مینماید ( .)11به عبارت دقیقتر ،کارایی مقیراس بره صرورت نسربت
حداکثر بهره وری متوسج در بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تابت تولیرد
مرزی به بهرهوری متوسج در بازدهی متغیر نسربت بره مقیراس ترابت
تولید مرزی تعریف میشود ( .)10بنابراین میتوان گفت کره انردازهی
کارایی مقیاس هنگامی که تولید در مقیاس بهینه نباشد ،کمتر از یرک
بوده و لذا بنگاه از نظر مقیاس ناکاراست .اگر بنگراه از مقیراس بهینره
عبور نماید ،دارای بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس بوده و اگر پایینتر
از مقیاس بهینه باشد ،دارای بازدهی افزایشی نسبت به مقیاس خواهد
بود .هر چند کشش مقیاس منشا ناکارایی مقیاس است ،اما نمیتوانرد
چیرزی در رابطره برا سرطح کرارایی مقیراس ،ارایره دهرد .در اقتصراد
کشاورزی معمروال کرارایی مقیراس ،بره صرورت غیرپارامتریرک و در
چارچوب تحلیل پوششی دادهها بررآورد مریگرردد ( .)15در مطالعرات
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مختلف ،از تحلیل پوششی دادهها برای اندازهگیری سطح عدم کرارایی
مقیاس بدون نیاز به محاسربهی کشرش مقیراس و از تحلیرل مررزی
تصادفی برای برآورد کشش مقیاس بدون اشراره بره کرارایی مقیراس
استفاده شده است ( .)30هرچند مطالعات زیادی با استفاده از شیوههای
پارامتریک و غیرپارامتریک به برآورد کارایی فنی مبادرت نمودهاند ،اما
کارایی مقیاس منحصراَ در چرارچوب تکنیرک غیرپارامتریرک تحلیرل
پوششی دادهها برآورد گردیده است .تحلیل پوششی دادهها یرک روش
قطعی بر اساس تکنیک برنامهریزی ریا ی بوده که هیچگونره فررض
صریحی در رابطه با فرم تابت مررزی نردارد .از طررف دیگرر ،تحلیرل
مرزی تصادفی یک شیوهی تصادفی بوده که بر اسراس تکنیرکهرای
اقتصادسنجی بنا شده است .بنابراین ،این دو روش در فرو ی کره در
رابطه با شکل تابت مررزی و وجرود خطرای تصرادفی دارنرد ،برا هرم
متفاوتند .تحلیل پوششی دادهها نسبت به روش تابت مرزی حساسترر
بوده ،زیرا هر نوع خطرای تصرادفی را بره عنروان تفراوت در کرارایی
محسوب مینماید ( .)6مبادلهی بین یک خطای آماری و تحمیل یرک
پیشفرض روی فرم تابعی تابت مرز تصادفی ،نمیتواند نشاندهنردهی
مزیررت یکرری از دو روش ذکررر شررده بررر دیگررری باشررد ،امررا امکرران
اندازه گیری خطا در متغیر وابسته وقتی متغیرهای تو یحی بیشتری از
مدل حذف میشوند ،مزیت استفاده از روش تحلیل پوششی دادههرا را
در مقابل تابت مرزی تصادفی کاهش میدهد .روش پارامتریک بررآورد
کارایی مقیاس اولین بار توسرج ری ( )22ارایره گردیرد .در مطالعرهی
حا ر ،این روش در چارچوب تابت تولیرد مررز تصرادفی بررای بررآورد
کارایی مقیاس واحدهای پرورش مررغ گوشرتی در اسرتان خوزسرتان
مورد استفاده قرار گرفت.
روش پارامتریک برآورد کارایی مقیاس اولین بار توسرج ری ()22
ارایه گردید .در مطالعهی حا رر ،ایرن روش در چرارچوب ترابت تولیرد
مرزی تصادفی برای برآورد کارایی مقیراس واحردهای پررورش مررغ
گوشتی در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفت.
تابت تولید مرز تصادفی بره طرور جداگانره توسرج ایگنرر ،الول و
اشمیت ( )2و میوسن و ون دن برروک ( )16ارائره شرد .مردل اصرلی
شامل یک تابت تولید معرین بررای دادههرای مقطعری 1و یرک جملره
خطای مرکب دوبخشی است .یک بخش جملره خطرا بیرانگر عوامرل
تصادفی و بخش دیگر نمایرانگر ناکرارایی فنری اسرت .ایرن مردل در
رابطهی ( )1آمده است.
()1
که نشاندهندهی میزان تولیرد گوشرت در واحردهای پررورش
فرم تابعی مناسب ،برردار نهرادههرا تولیرد
مرغ گوشتی،
شامل نیروی کار ،هزینهی دارو ،تعرداد جوجره ،غرذا ،هزینرهی برر،،
1- Cross-sectional Data

هزینرهی سروخت و هزینرهی آب و برردار پارامترهرایی اسرت کرره
بایستی برآورد گردند .جملهی خطا اسرت کره از دو جرزء تشرکیل
شده است .خطای تصادفی است که دارای میانگین صفر بوده و با
عوامل تصادفی نظیر خطای اندازه گیری در تولید و همچنرین شررایج
محیطی که تولیدکنندگان کنترلی برر آن ندارنرد ،همبسرتگی داشرته،
فرض می شود که به طور مسرتقل و یکسران بره صرورت
توزیت شده و مستقل از جز مریباشرد .در مقابرل ،یرک متغیرر
تصادفی است که در دامنه ی صفر تا یرک متغیرر بروده ،دارای توزیرت
 ،به ویژگیهرای واحرد تولیردی وابسرته
نیمهنرمال نامنفی
بوده و باعث میشود که واحد تولیدی نتواند به حداکثر کارایی در تولید
برسد .تابت تولید مرزی تصادفی می تواند با روش حداکثر درسرتنمایی2
برآورد شود.
تابت معرفی شده در رابطهی ( )1به فررمهرای کراب-داگرالس و
ترانسلوگ 3برآورد شرده و پرس از مقایسره از طریرق آزمرون نسربت
درستنمایی تعمیمیافته 4بر اساس رابطهی ( ،)2تابت مناسب انتخراب و
برای برآورد کارایی فنی و مقیاس در مراحل بعدی ،مورد استفاده قررار
میگیرد.
()2
به ترتیب مقرادیر لگراریتم طبیعری ترابت
و
که
راستنمایی در فرمهای ترانسرلوگ و کراب-داگرالس اسرت .دارای
توزیت کای مربت با درجره آزادی معرادل تعرداد محردودیتهرا اسرت.
چنانچه مقدار این آماره بزرگتر از مقدار بحرانی باشد ،تابت ترانسلوگ و
در غیر اینصورت تابت کاب-داگالس ،فرم مناسب خواهرد برود .فررم
تابعی ترانسلوگ که در این مطالعه استفاده شده است ،در رابطهی ()3
آمده است.
()3
که میزان تولید گوشت مرغ ،و نهادههای مورد اسرتفاده در
واحد تولیدی iام تولید شامل نیروی کرار ) ،(lbrهزینرهی دارو )،(drg
تعداد جوجه ) ،(chikغرذا ) ،(foodهزینرهی برر ،(elce) ،هزینرهی
سوخت ) (feulو هزینهی آب ).(wtr
ری ( )22یک روش پارامتریک را برای برآورد کارایی مقیراس برا
استفاده از رایب برآورد شدهی تابت مرزی تصادفی در رابطهی ( )3از
طریق برآورد کشش مقیاس ارایه داد .کشش مقیاس هر واحد تولیدی
با مشتقگیری جزئی از تابت تولید نسبت به میزان مصرف نهادهها و از
طریق رابطهی ( )4محاسبه میگردد.
()4
2- Maximum likelihood
3- Cob-Dauglas & Translog
4- Generalized likelihood Ratio
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که نشاندهندهی کشش مقیاس هر واحد تولیدی بوده و سایر
متغیرها هم قبال تعریرف شردهانرد .برا اسرتفاده از رابطرهی ( )3و (،)4
کررارایی مقیرراس واحرردهای مررورد بررسرری از رابطررهی ( )5محاسرربه
میگردد.
()5
برای اینکه کارایی مقیاس در فاصلهی صفر تا یرک قررار گیررد،
بایستی فر یهی منفی بودن مقدار مورد آزمون قرار گیرد.
دادههای مورد نیاز این مطالعه برا روش نمونرهگیرری تصرادفی از
شهرستانهای مختلرف اسرتان خوزسرتان و برا تکمیرل پرسشرنامه از
واحدهای فعال تولید مرغ گوشتی در تابستان سرال  1396جمرتآوری
گردید .از آنجا که استان خوزستان انواع شرایج آب و هوایی را تجربه
می نماید ،سعی شد تا از تمامی مناطق جغرافیرایی اسرتان در نمونرهی
جمت آوری شده حیور داشته باشند .لذا تعداد  105پرسشنامه (نزدیرک
به  20درصد جامعه) از واحدهای تولیدی فعال در شهرهای اهرواز (25
پرسشنامه) ،دزفول ( 27پرسشنامه) ،بهبهان ( 16پرسشنامه) ،رامهرمرز
( 14پرسشنامه) ،شادگان ( 12پرسشنامه) و باغملرک ( 11پرسشرنامه)
تکمیل گردید .تعرداد نمونره در هرر شهرسرتان برر اسراس سرهم آن
شهرستان در تعداد واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان به دست آمد.
پس از استخراج و ورود دادهها در نرمافزار  ،Stata14کشش مقیراس،
کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای مورد بررسی برآورد گردید.

نتایج و بحث
شاخصهای آماری متغیرهای مربوط بره ویژگریهرای واحردهای
تولید مرغ گوشتی استان خوزستان در جدول  1آمده است .با توجه بره
داده های جدول ،میانگین سن صاحبان واحدهای تولید مررغ گوشرتی،
برابر  46/5سال بوده که در دامنهی  27تا  80سال قرار دارند .بیش از
 65درصد از این افراد در محدودهی سنی باالتر از  40سال قرار دارنرد
که نشان می دهد ،جوانان کمتر به امرر تولیرد مررغ گوشرتی مبرادرت
ورزیدهاند .میانگین سابقهی افراد در تولید مرغ گوشتی 18 ،سال بروده
که از حداقل  1تا حداکثر  47سال متغیر بوده است .بیش از  65درصد
از تولیدگنندگان دارای سابقهی کاری کمتر از  20سال هستند .متوسج
سطح تحصیالت صاحبان واحدهای تولید مرغ گوشتی معادل  12سال
تحصیلی ،یعنی در حد دیپلم بوده و در دامنرهی از صرفر ترا  22سرال
پراکنده شده است 44 .درصد دارای مدرک دبیرسرتان و  22درصرد از
آنها دارای مدرک لیسانس هستند .لذا بیش از  66درصد آنهرا دارای
سطحی از تحصیالت هستند ،که بتوانند آمروزشهرای مختلرف را بره
راحتی فرا گیرند .از آنجا که مدرک تحصیلی سرایر افرراد خرانوار نیرز
نقش مهمی در آموزشهای رسمی و غیررسمی دارد ،متوسج باالترین
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مدرک تحصیلی در افراد خانوار تولیدکنندگان مرغ گوشرتی در اسرتان
خوزسررتان در حرردود  15سررال ،یعنرری در حررد تحصرریالت دورهی
کارشناسی است .متوسج تعداد افراد خانوار  6/3نفر بوده که از حداقل
 2تا حداکثر  18نفر پراکنده شدهاند .متوسج مساحت واحردهای تولیرد
گوشت مرغ در حدود  14000متر مربت بوده کره از حرداقل  1200ترا
حررداکثر  40000متررر مربررت پراکنررده شررده اسررت .میررانگین ظرفیررت
مرغداریهای مورد مطالعه  21600قطعه بوده که در فاصلهی  6هرزار
تا  90هزار قطعه در نوسان اسرت .متوسرج تعرداد دورهی پررورش در
سال حدود  4بار و طول دورهی پرورش نیز حردود  48روز مریباشرد.
متوسج مسافت بین محل خرید جوجه ی گوشتی و محرل مرغرداری،
حدود  1200کیلومتر و متوسج زمان حمل جوجههرا در ایرن مسرافت
حدود  16ساعت می باشد .که این امر امکان سرمایهگرذاری در تولیرد
جوجه یک روزه در فاصلهای نزدیکتر را توجیه میکند .برا توجره بره
جدول ( ،)1میانگین وزن جوجه های خریداری شده حردود  42گررم و
متوسج وزن مرغ فروش رفته در حدود  2300گرم میباشد که نشران
میدهد در طرول دورهی پررورش ،وزن جوجرههرا بریش از  50برابرر
میشود .میانگین تعداد مرغهای فروش رفته در حدود  17500بوده که
با توجه به متوسج تعداد جوجههای خریداری شده (حردود  20هرزار)،
می توان گفت که متوسج تلفات مرغداریها حردود  12درصرد اسرت.
متوسج میزان خوراک مصرفی در هر مرغداری ،حدود  86تن بوده که
با توجه به متوسج تعداد جوجه های پرورش داده شده ،میزان متوسرج
خوراک مصرفی توسج هر قطعه مررغ گوشرتی معرادل  4/3کیلروگرم
میباشد .قیمت متوسج هر کیلو خوراک مصرفی  1450تومان بروده و
لذا هزینه ی متوسج خوراک هر قطعه مرغ گوشتی حدود  6200تومان
میباشد .از آنجا که قیمت فرروش هرر قطعره مررغ در حردود 9500
تومان و متوسج تولید کود در هر واحد مرغداری  27تن بروده کره برا
توجه به قیمت هر تن کود ( 171هزار تومان) ،متوسج درآمد حاصل از
کود هر قطعه مرغ 230 ،تومان میباشد .بنابراین ،درآمرد متوسرج هرر
قطعه مرغ گوشتی پس از کسر هزینهی خوراک ،حردود  3530تومران
می باشد که ،بایستی جهت جبران سایر هزینهها و همچنین به عنروان
سود به مدیر پرداخرت گرردد .متوسرج تعرداد نیرروی کرار هرر واحرد
مرغداری  3/6نفر بوده و با توجه به متوسج دستمزد دریافتی هر کدام
( 1369هزار تومان در سال) ،هزینرهی کرل دسرتمزد پرداختری بابرت
نیروی کار حدود  38میلیون تومان در سال بوده که اگر بر تعداد مررغ
فروش رفته در طول سال تقسیم شود ،هزینه نیرروی کرار هرر قطعره
مرغ تولیدی معادل  490تومان میباشد.
برآورد و مقایسه ی توابت تولید معرفی شده نشان داد که برا توجره
به سطح معنی داری کمتر از میزان خطای قابل قبول که در جردول 2
گزارش شده اسرت ،ترابت ترانسرلوگ تررجیح داده شرد .برا توجره بره
معنرریداری  26ررریب از  35ررریب برررآورده شررده ،امکرران وجررود
همخطی شدید در مدل برآورد شده ،رد میشود .سایر فرروض مربروط
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به تابت ترانسلوگ نیز مورد آمون قرار گرفت.
با استفاده از تابت ترانسلوگ برآورده شرده ،کشرش تولیرد گوشرت
مرغ نسبت به هر کدام از نهادهها محاسبه و نترایج در جردول  3آمرده
است .مالحظه می گردد که به ازای هر  10درصد افزایش (کاهش) در
استفاده از نهادههای نیروی کار ،غذا ،تعداد جوجهی خریداری شرده و
آب ،میزان تولید مرغ گوشتی بره ترتیرب در حردود  ،6/5 ،3/2 ،1/5و
 1/1درصد افزایش (کاهش) مییابد .از طرف دیگر ،به ازای  10درصد
افزایش (کاهش) در استفاده از نهادههای دارو ،بر ،و سروخت ،میرزان
تولیررد مرررغ گوشررتی برره ترتیررب  /16 ،0/76و  0/15درصررد ،کرراهش
(افزایش) مییابد .تولیدکنندگان این سه نهرادهی اخیرر را در ناحیرهی
سوم تولید مورد استفاده قرار میدهند .از آنجا که ریسک عدم استفاده
از دارو باالست ،تولیدکنندگان تالش میکنند که حتمرا آن را اسرتفاده
نموده و حتی در برخی موارد بیش از حد مورد نیاز به کار گیرند .دلیرل
استفادهی بیش از حد از دو نهاده ی انرژی بر ،و سوخت احتمراال بره
دلیل ارزان بودن آن میباشد.
کشش مقیاس واحدهای تولید مرغ گوشتی با استفاده از رابطرهی
( )4و کارایی مقیاس این واحدها نیز با کمک رابطرهی ( )5محاسربه و
نتایج به همراه کارایی فنی برآورد شده در جدول  4آمده است .دامنهی
کشش مقیاس در واحدهای پرورش مرغ گوشتی در اسرتان خوزسرتان
از  0/53تا  2/21متغیر بوده و نشان میدهد که در تولید مرغ گوشرتی

در این استان ،هر سه نوع بازدهی نسبت بره مقیراس قابرل مشراهده
است .میانگین کشش مقیاس در واحدهای تحت بررسی معرادل 1/12
بوده و حاکی از این است کره تولیدکننردگان مررغ گوشرتی بره طرور
متوسج دارای بازدهی نسبت به مقیاس صرعودی هسرتند .سرالمات و
همکاران ( )25نیز بازدهی نسبت به مقیاس برای واحردهای پررورش
مرغ گوشتی در پنجاب پاکستان را معادل  1/51برآورد نمرود .متوسرج
کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی معرادل  0/72بروده کره
دامنرررهای از حرررداقل  0/0004ترررا حرررداکثر  1را در برررر گرفتررره و
نشاندهنده ی آن است کره تولیدکننردگان مرورد بررسری ،از کرارایی
مقیاس کامل برخوردار نبوده و با تغییر اندازه ،میتوان کارایی آنهرا را
افزایش داد .ربیعی و همکاران ( )21میانگین کارایی مقیاس واحردهای
تولید مرغ گوشتی در گنبد کاوس را با استفاده از روش تحلیل فراگیرر
دادهها  98درصد به دست آوردند .میانگین کارایی فنی تولیدکننردگان
معادل  88درصد به دسرت آمرده کره دامنرهای از حرداقل  0/221ترا
 0/998را شامل شده و نشان میدهد کره بره طرور متوسرج ،امکران
افزایش کارایی فنی ترا  12درصرد برا تکنولروژی موجرود وجرود دارد.
سالمات و همکراران ( )25نیرز میرانگین کرارایی فنری در واحردهای
پرورش مرغ گوشتی در پنجاب پاکسرتان را  88درصرد بررآورد نمرود.
همچنین دشتی و همکراران ( )7کرارایی فنری واحردهای تولیرد مررغ
گوشتی در سنقر و کلیایی را  82درصد محاسبه نمود.

جدول  -1شاخصهای آماری متغیرهای واحدهای تولید مرغ گوشتی در استان خوزستان
Table 1- Statistical indices of variables of broiler chicken units in Khuzestan province

انحراف معیار

میانگین

متغیر

Standard deviation

Mean

Variable

Standard deviation

266

1669

قیمت جوجه (ریال)

12.5

46.5

7420

17820

11.8

18

10445

17435

3.7

12

223

2323

3.1

6.3

695

41400

7374

14300

میزان خوراک (تن)

13997

21600

هزینهی خوراک (ریال)

0.61

4.3

2.99

47.6

11650

20100

2.8

42.3

50

86.3

انحراف معیار

میانگین

متغیر

Mean

Variable

)Chicken price (Rl

هزینهی حمل (هزار ریال)
Transportation cost

تعداد مرغ
Number of chicken

وزن مرغ (گرم)
)Weight of broiler chicken (Gram

قیمت فروش (ریال)
)Sales price (Rl
)Food (Ton

1620

14500

1.7

3.6

4860

11230

17.2

27.2

)Food cost (Rl

تعداد نیروی کار
Number of labor

هزینهی نیروی کار هزار ریال)
)Labor cost (1000 Rl

میزان کود (تن)
)Fertilizer (Ton

منبت :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

سن
Age

سابقه
Experience

سطح تحصیالت
Education level

تعداد افراد خانوار
Number of family

مساحت (متر مربت)
)Area (square meter

ظرفیت (قطعه)
)Capacity (pieces

تعداد دوره
Cycles number

طول دوره (روز)
)Cycle (Day

تعداد جوجهی
Number of chickens

وزن جوجه (گرم)
)Weight of chicken (gr
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 نتایج برآورد تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی-2 جدول
Table 2- The estimation results of Translog stochastic frontier function

متغیر

ضریب

Variable

Coefficient

Constant
Llbr
Ldrg
Lchik
Lfood
Lelec
Lfeul
Lwtr
Llbr*Llbr
Ldrg*Ldrg
Lchik*Lchik
Lfood*Lfood
Lelec*Lelec
Lfeul*Lfeul
Lwtr*Lwtr
Llbr*Lfood
Llbr*Ldrg
Llbr*Lchik

-41.24***
0.796**
-2.18***
3.76***
4.34***
-0.752*
2.02***
0.775*
0.120***
0.0212**
0.053
0.189***
-0.0167**
0.0356***
-0.0064
-0.475***
-0.109***
0.5089***

خطای معیار
Standard
error
2.43
0.329
0.645
0.9000
1.259
0.388
0.243
0.456
0.034
0.0096
0.048
0.0198
0.0068
0.0031
0.0165
0.0826
0.0228
0.0861

متغیر

ضریب

Variable

Coefficient

Llbr*Lelec
Llbr*Lfeul
Llbr*Lwtr
Ldrg*Lchik
Ldrg*Lfood
Ldrg*Lelec
Ldrg*Lfeul
Ldrg*Lwtr
Lchik*Lfood
Lchik*Lelec
Lchik*Lfeul
Lchik*lwtr
Lfood*Lelec
Lfood*Lfeul
Lfood*Lwtr
Lelec*Lfeul
Lelec*Lwtr
Lfeul*Lwtr

-0.169***
0.0477
0.190***
-0.0536
0.275***
-0.0051
0.0639***
-0.204***
-0.680***
0.359***
-0.193***
-0.0066
-0.275***
0.0127
0.152
-0.0377***
0.00295
0.0817***

خطای معیار
Standard
error
0.0219
0.0501
0.0228
0.0570
0.0903
0.0134
0.0126
0.036
0.078
0.0294
0.0339
0.1114
0.0229
0.0448
0.0953
0.013
0.0203
0.0159

Number of Observation=105 Log Likelihood=85.93 Wald Chi2=772475.21 Prob=0.000

داگالس و ترانسلوگ-آمارهی مقایسه دو تابت کاب

=30107.11

Statistic of comparing Cob-Dauglass and Translog
functions

سطح معنیداری

=30107.11

prob

0.000
0.000

) درصد میباشد1  و5 ،10  ** و*** به ترتیب نشان دهندهی معنیداری در سطح،*(  یافتههای تحقیق:منبت
Source: Research findings, (*, ** & *** Show the significant level at 1, 5 and 10 percent respectively)

 کشش نهادههای مختلف در تولید مرغ گوشتی-3 جدول
Table 3 - Inputs' elasticity of broiler chicken production

نهاده

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

Input

Mean

Standard deviation

Minimum

Maximum

نیروی کار

0.146

0.329

-0.446

1.58

0.320

0.412

-0.978

1.32

0.654

0.458

-0.528

1.9

-0.015

0.101

-0.268

0.279

-0.076

0.14

-0.105

-0.048

-0.016

0.114

-0.281

0.665

0.107

0.185

-0.311

0.812

Labor

غذا
Food

تعداد جوجه
Chickens number

هزینهی سوخت
Fuel cost

هزینهی دارو
Drug cost

،هزینهی بر
Electricity cost

هزینهی آب
Water cost

 یافتههای تحقیق:منبت
Source: Research findings
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جدول  -4نتایج برآورد کشش مقیاس ،کارایی مقیاس و کارایی فنی
Table 4- Estimation results of scale elasticity, scale efficiency and technical efficiency

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

متغیر

Maximum

Minimum

Standard deviation

Mean

variable

2.21

0.53

0.302

1.12

کشش مقیاس

1

0.0004

0.29

0.72

0.998

0.221

0.13

0.88

Scale elasticity

کارایی مقیاس
Scale efficiency

کارایی فنی
Technical efficiency

منبت :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -5طبقهبندی تولیدکنندگان مرغ گوشتی از نظر بازدهی نسبت به مقیاس
Table 5- Classifying meat chicken producers with respect to return to scale

درصد

تعداد واحد تولیدی

کارایی فنی

کارایی مقیاس

کشش مقیاس

بازدهی نسبت به مقیاس

Percent

Number of production units

Technical efficiency

Scale efficiency

Scale elasticity

Return to scale

42.9

45

0.88

0.863

0.857

بازدهی نزولی نسبت به مقیاس

9.5

10

0.85

1

1

47.6

50

0.88

0.54

1.37

Decreasing return to scale

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس
Constant return to scale

بازدهی صعودی نسبت به مقیاس
Increasing return to scale

منبت :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -6شاخص های آماری کشش مقیاس ،کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای تولید مرغ گوشتی به تفکیک مناطق مورد بررسی
Table 6- Statistical indices of scale elasticity, scale efficiency and technical efficiency of broiler chicken units in understudied
regions

کارایی فنی

کارایی مقیاس

کشش مقیاس

تعداد

منطقه

Technical efficiency

Scale efficiency

Scale elasticity

Number

Region

انحراف معیار
Standard deviation

میانگین
Mean

میانگین

انحراف معیار
Standard deviation

Mean

انحراف معیار
Standard deviation

میانگین
Mean

0.1

0.87

0.3

0.81

0.33

1.05

27

0.12

0.92

0.27

0.6

0.32

1.17

14

0.17

0.88

0.35

0.65

0.37

1.11

25

0.13

0.76

0.25

0.7

0.3

1.1

12

0.05

0.95

0.27

0.73

0.2

1.2

11

0.1

0.88

0.22

0.81

0.16

1.15

16

دزفول
Dezful

رامهرمز
Ramhormoz

اهواز
Ahwaz

شادگان
Shadegan

باغملک
Baghmalek

بهبهان
Behbahan

منبت :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

نتایج گروه بندی واحدهای تولید مرغ گوشرتی برا توجره بره نروع
بازدهی نسبت به مقیاس ،در جدول ( )5آمده است .مالحظه میگرردد

که میانگین کشش مقیاس برای تولیدکنندگان دارای بازدهی نزولی و
صعودی نسبت به مقیاس به ترتیب ،معادل  0/86و  1/37بوده کره در

برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خوزستان

حدود  48درصد تولیدکننردگان دارای برازدهی صرعودی و  43درصرد
آن ها دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس هسرتند .در مقابرل ،تنهرا
 9/5درصد آنان بازدهی ثابت نسربت بره مقیراس داشرته و در نتیجره
دارای کارایی مقیراس کامرل ( 100درصرد) هسرتند .متوسرج کرارایی
مقیاس برای تولیدکنندگان دارای بازدهی نزولری نسربت بره مقیراس،
برابر  86درصد و برای تولیدکنندگان دارای بازدهی صعودی نسبت به
مقیاس ،معادل  54درصد است .میانگین کارایی فنی برای سره گرروه
مورد بررسی به ترتیب  85 ،88و  88درصد بوده کره تفراوت چنردانی
بین آنها مشاهده نمیشود.
از آنجا که مقایسه ی انواع کرارایی در منراطق مرورد بررسری در
استان خوزستان ،از اهمیت خاصی برخوردار اسرت ،لرذا شراخصهرای
آماری معیارهای کرارایی ،محاسربه شرده و در جردول  6آمرده اسرت.
مالحظه میگردد که شهرستانهای دزفرول و بهبهران برا متوسرج81
درصد ،دارای باالترین کارایی مقیاس و شهرستان رامهرمز با متوسرج
کارایی  60درصد ،دارای کمترین کرارایی مقیراس مریباشرد .از نظرر
کارایی فنی ،شهرستان باغملک با میانگین  95درصد ،دارای براالترین
مقدار و شهرستان شادگان با متوسج کرارایی فنری  76درصرد ،دارای
کمترین کارایی فنی در بین شهرستانهای مورد مطالعه میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه ،کارایی مقیراس و کرارایی فنری واحردهای تولیرد
گوشت مرغ در استان خوزستان در نمونهای به حجم  105با استفاده از
روش پارامتریک برآورد تابت مرز تصادفی برآورد گردید .نتایج مطالعره
نشان داد که میانگین سنی افراد فعال در واحدهای تولید مرغ گوشرتی
باال بوده و جوانان کمتر مبادرت به این امر مینمایند .لذا با توجره بره
بیکاری باال مخصوصاا در جوانان تحصیلکرده ،پیشنهاد مریگرردد ترا
زمینه ی اشتغال فارغالتحصیالن رشتههای کشاورزی در ایرن فعالیرت
فراهم گردد .از آن جا که ،متوسرج تحصریالت مالکران ایرن دسرته از
واحرردهای تولیرردی در سررطح دیررپلم مرریباشررد ،بنررابراین مرریترروان
آموزشهای الزم را در قالب ترویج کشراورزی بره آنهرا ارائره داد ترا
من افزایش سودآوری واحدهای تولیدی ،زمینهی ورود سرایرین بره
این فعالیت را هم فراهم نمود .با توجه به نتایج ،در حدود  65درصد از
درآمد ناشی از فروش گوشت مرغ صرف خرید خروراک دام مریگرردد
که بایستی تالش شود برا ترامین خروراک دام برا ارز دولتری ،مرانت از
افزایش هزینه های تولید و در نتیجره تعطیلری واحردهای فعرال شرد.
متوسج فاصله ی محل فعالیت واحد تولیدی و محرل خریرد جوجرهی
یک روزه در حدود  1200کیلومتر است که این امر سررمایهگرذاری در
افزایش تولید جوجهی یرکروزه و یرا بهبرود کیفیرت آن در اسرتان را
روری می نماید .لذا ،اعطای وام به عالقهمنردان سررمایهگرذاری در
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تولید جوجهی یک روزه به شرط امکان فنری آن پیشرنهاد مریگرردد.
البته در کنار آن بایسرتی بررسری شرود کره چررا تولیدکننردگان مررغ
گوشتی ،تمایلی به خرید از جوجه از استان ندارند .با توجره بره درصرد
باالی تلفرات در مرغرداریهرای اسرتان (حردود  12درصرد) ،توصریه
می شود دالیل این تلفات توسج متخصصین دامپزشرکی و دامپرروری
بررسی و اقداماتی جهت کاهش آن صورت گیررد .رریب تبردیل در
واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان (حدود  4کیلوگرم) باال بوده و
بایستی متخصصین تغذیه ی دام من بررسی مو وع ،در جهت حرل
مشکل اقدام نمایند .واحدهای تولیدی نهاده های دارو ،سوخت و برر،
را در ناحیهی سوم تولید و بیش از اندازه به کرار مریگیرنرد .پیشرنهاد
میگردد با آموزشهای ترویجی و انتقال تجربرهی واحردهای موفرق،
زمینهی بهکارگیری نهادههای فو ،در ناحیهی اقتصادی تولید فرراهم
گردد 48 .درصد واحدهای مورد بررسی دارای برازدهی صرعودی و 43
درصد آنها در منطقره ی برازدهی نزولری نسربت بره مقیراس عمرل
می کنند .بایستی تالش شود تا واحدهای تولیدی بره سرمت تولیرد در
اندازهی بهینه حرکت کنند .در این راسرتا ،مریتروان از آن  10درصرد
واحدهایی که دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بوده و در نتیجه در
سطح بهینه عمل میکنند ،به عنوان راهنمای سایر واحدهای تولیردی
استان استفاده نمود .در این زمینه ،واحدهای فعال در شهرستان دزفول
می توانند به عنوان راهنما مورد استفاده قررار گیرنرد .متوسرج کرارایی
مقیرراس در شهرسررتانهررای بهبهرران و دزفررول از همرره برراالتر و در
شهرستان رامهرمز از همه کمتر است .کارشناسران امرور دام بایسرتی
دالیل فنی این تفاوت را بررسی نموده و با توصیههای فنری موجبرات
افزایش کارایی مقیراس را در شهرسرتانهرای دارای کرارایی مقیراس
پایین فراهم نمایند .متوسج کارایی فنی واحدهای تولیردی  88درصرد
بوده که میتوان با تکنولروژی موجرود کرارایی فنری را ترا  12درصرد
افزایش داد .هرچند مقدار براالیی نیسرت ،امرا در شهرسرتان شرادگان
میتوان کارایی را تا  24درصد هم افزایش داد .لذا میتروان از انتقرال
تجربه ی سایر واحدهای تولید به واحردهای تولیردی ایرن شهرسرتان
استفاده نمود.

سپاسگزاری
این مقالره از طررح پژوهشری شرمارهی  941/57ارایره شرده بره
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشراورزی و منرابت طبیعری
خوزستان استخراج گردیده و هزینه ی اجرای آن از طرف آن معاونرت
تامین گردیده است .بدینوسیله از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه،
قدردانی میگردد.
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Introduction: Providing food for people is one of the most important concerns of planners and policymakers
in different communities. Protein is among the food needed for humans and lack of it in diet can lead to
malnutrition and thus endanger human health. Parallel to population growth and changing consumption patterns
towards more protein substances consumption, as well as the relative expensiveness of red meat in recent
decades, poultry industry has been considered in Iran and in the world. Chicken meat is one of the most
important sources of protein. Thus, reducing the cost as well as increasing its production can improve nutrition
level and have an effective role in human health. It is assumed in economy that the producer's goal is to
maximize profits. Producers of broiler chicken are no exception to this, and although they may pursue other
goals, such as their own employment and their families, they seek to maximize the profits of their assets, like any
other producer. Among the most important ways of achieving this goal are the proper use of production inputs as
well as optimal scale production, which is used to determine the proximity of a decision maker unit to the
optimal scale. Optimal scale refers to the amount of production in which the elasticity of scale equals one, and
also there is a constant return to scale in production. Hence, it should be considered that scale efficiency
measures average productivity while production takes place in optimal scale. If a firm exceeds the optimal scale,
it has a decreasing return to scale, and if it runs at a level lower than the optimal scale, it will have an increasing
return to scale. In agricultural economics, scale efficiency is usually nonparametric and is estimated in the
framework of data envelopment analysis (DEA). Although many studies have attempted to estimate technical
efficiency using parametric and nonparametric methods, scale efficiency is estimated exclusively in the
framework of the nonparametric technique of data envelopment analysis. Ray (1998) presented a parametric
method in which the scale efficiency is calculated by estimating a production function under the variable returnsto-scale hypothesis and from the estimated scale elasticity. Regarding the technical efficiency and scale
efficiency of broiler and laying chicken breeding units, numerous studies have been conducted on the mentioned
subject. But all of these studies, particularly in Iran, have used the data envelopment analysis method to measure
the scale efficiency. In the present study, the scale efficiency of broiler chicken production units is calculated by
parametric method through estimating the stochastic frontier function for the first time in Iran.
Materials and Methods: In this study, the parametric method of estimating the scale efficiency, first
presented by Ray (1998), is used to calculate the scale efficiency of broiler chickens breeding units in Khuzestan
province. First, the frontier production function introduced by Lovell and Schmidt (1977) and Miocene and Von
den Berg (1977) is evaluated after comparing Cobb-Douglas and Translog functional forms in the framework of
a translog production function. Initially, the technical efficiency of studied units is estimated by imposing the
necessary assumptions and then, the scale elasticity of different production units is estimated and, the scale
efficiency is computed through relation provided by Ray (1998).
Results and Discussion: Based on the results, the average age of the owners of the studied production units
was 46.5 years, their average experience was 18 years and their average education level was 12 years. The
average capacity of the investigated poultry was 21600 pieces, the average breeding period 4 times in each year,
and the length of the breeding period was about 48 days. The calculation of the production elasticity showed that
broiler chicken producers use labor, food, number of chicks and water inputs in the economic area of the
production and medicine, electricity and fuel inputs in the third region of production. The average scale elasticity
in the units under study was 1.12, indicating that the broiler chicken producers have an increasing return to scale
on average. The average scale efficiency of broiler chicken breeding units was 72% and the average technical
efficiency of the producers was 88%, indicating that there was the possibility of increasing technical efficiency
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up to 12% with existing technology on average. The results also demonstrated that the cities of Dezful and
Behbahan with an average of 81% had the highest scale efficiency and the Ramhormoz city with an average
efficiency of 60% had the lowest scale efficiency. In terms of technical efficiency, Baghmalek city with an
average of 95% had the highest and Shadegan city with an average technical efficiency of 76% had the lowest
technical efficiency among the studied cities.
Keywords: Broiler chicken, Khuzestan Province, Scale efficiency and Technical Efficiency

