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 چكیده
یت محدودرفی و طاز مرغ  های کشاورزی منجمله محصوالت پروتئینی نظیر گوشتافزایش تقاضا برای فراوردهجمعیت و  رشد فزاینده

های اساسی ولفهیکی از می تکنولوژ از آنجایی که تغییررا به صورت یک ضرورت درآورده است.  وری عوامل تولیدتولید، ارتقاء بهرهمنابع 
ای هشتی استانگو رغداریم صنعتتغییر تکنولوژی در  روند و ماهیت حاضر با هدف ارزیابی مطالعه شود.محسوب میوری بهرهتغییر 

 رآوردآوری گردید. بجمع 1375-96ی زمانی استان در طی دوره 27 های مورد نیاز مربوط به. بدین منظور دادهتایران صورت گرف مختلف
هر نامرتبط دالت به ظاتم معاهای پانلی به روش سیستابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادالت سهم هزینه با استفاده از داده

(SURE نشان داد که به طور متوسط نرخ ) عنی تغییر تکنولوژی در ی ،درصد است -61/1تغییر تکنولوژی در واحدهای مرغداری کشور
دست ب (37/0دل )معا تر از یکاز آنجایی که کشش هزینه کوچک. گردیده است محصول گوشت مرغ طول زمان باعث کاهش هزینه تولید

دی صنعت نمنهایتا بهره باشد.یم روبروا وجود صرفه اقتصادی و لذ آمد بنابراین تولید محصول با پدیده بازده صعودی نسبت به مقیاس 
لف کشور پیشنهاد های مختانتی استطیور از نمادهای نوین تکنولوؤی و اتخاذ تدابیر برای افزایش مقیاس تولید در واحدهای مرغداری گوش

 .شودمی
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 مقدمه

م ین مهم  متمت زبا ازدیاد جمعیت و رشد شتابان جامعه شهری، نیاز جوامع به مواد غذایی افزایش یافته است که ا   

نمد گمذاری بمرای رشمد تولیمدات کشماورزی نیازمریمزی و سیاسمتافزایش تولیدات کشاورزی است. از طرفی برناممه

یمت همای ممدرن یمو اولوازگار با محیط زیتت بوده که در این راستا استفاده از نهادهبکارگیری تکنولوژی مدرن و س

افی بمه کمبیان دیگر برای گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری و مدرن، دسترسمی  شود. بهاساسی ت قی می

 .( Madani Radm 2015)آید ها، تجهیزات و تکنولوژی مرتبط با آن، جزء الزامات اساسی به شمار مینهاده

همای مهم  و ای از نیازهای غذایی و پروتئینی کشور یکی از زیمربخشصنعت مرغداری به لحاظ تامین بخش عمده   

ا کمه رود. به منظور بتترسازی رشد اقتصمادی در زمینمه پمروری طیمور، آن مه راساسی بخش کشاورزی به شمار می

یمد مم   های باالی تولدر عم کردهایی هم ون ظرفیت ردشکنیرکوبایتتی در نظر داشت، این است که نباید تنها 

ایش یور و افزگذاری زیادی که در زمینه پروری طدهد، با توجه به سرمایهها نشان میعمل قرار گیرد، چرا که بررسی

 از کملبمرداری کاممل های گذشته، انجام گرفته، اما نتایج حاص ه نشان از عدم بهرهکمی واحدهای مرغداری طی سال

همای انجمام گمذاریدر این بین ارزی کل سرمایه(. Shahbazi & Javan Bakht 2020)ظرفیت بالقوه این صنعت دارد 

بمه تولیمد  1385ها در سال گذاریهزار می یارد ریال بوده است. این سرمایه 315شده در زیربخش دام و طیور کشور 

مرغ در کشور منجر هزار تن تخ  701زار تن گوشت مرغ و ه 1468هزار تن شیر،  8251هزار تن گوشت قرمز،  866

د درصمد از تولیم 4/5درصمد از ارزی افمزوده بخمش کشماورزی و حمدود  31شده است. زیربخش دام و طیور حمدود 

 .2016 ,(Heshmati & Rashidghalam)تناخالص داخ ی را به خود اختصاص داده اس

های متعمددی بمه چشم  هبود وضعیت واحدهای تولید، هنوز نارسائیهای صورت گرفته برای بع یرغ  تمامی ت ی   

رغم  وجمود بطوریکه ع میباشد، خورد. از جم ه مشک ت مه  این صنعت هزینه تمام شده باال و غیررقابتی آن میمی

 صمورت جمدی و بطمور های این بخش، هنوز نه تنها صادرات این محصمول بمهظرفیت مناسب برای صادرات فرآورده
. Abdi et al, 2016))شمود مرغ ممیتتمر انجام نشده است، ب که در برخی مواقع اقدام به واردات گوشت مرغ و تخ م

تواند راهی برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شمده کارآمد و بهینه از عوامل تولید و امکانات موجود می استفاده

 & Isfahaniشمود ور باشد که این امر باعث افزایش رفاه جامعه میآن افزایش توان رقابتی و صادراتی کش و در نتیجه

Khazaei, 2010).). 

وری عواممل تولیمد طیمور کشمور دارد، عم کمرد و بهمرههای زیادی که بخش کشاورزی و صمنعت با وجود پتانتیل   

تولید و نیمز ترکیمب عواممل تر از استانداردهای جهانی است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر سطح محصوالت، پایین

وری عواممل تولیمد تولید و تغییرات تکنولوژی، گامی موثر در جهت افمزایش عم کمرد محصموالت و بماال بمردن بهمره

باشمد. اسمتفاده از ترین مواد غمذایی اسمت و تولیمد اقتصمادی آن از ضمروریات ممیباشد. گوشت مرغ یکی از مه می

کارایی در یو واحد تولیدی منجر بمه کماهش هزینمه تولیمد، کماهش قیممت  وری وتکنولوژی به منظور افزایش بهره

گردد. افمزایش تولیمد محصموالت کشماورزی از طریمع توسمعه عواممل تولیمد و شده و افزایش تولید محصول میتمام

وده همایی مواجمه بمعوامل تولید همواره بما محمدودیت گیرد. از آنجایی که توسعهتغییرات عمده تکنولوژی صورت می

تمرین روی بمه منظمور افمزایش تولیمد محصموالت رو در شرایط کنونی تغییر تکنولوژی بهتمرین و عم میاست از این
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باشد، یعنی برای بدست آوردن محصول بیشمتر بایمد از مقمدار معینمی عواممل تولیمد کشاورزی بویژه گوشت مرغ می

 استفاده کرد.

مطالعمات  همای پیشمرفته در فرآینمد توسمعه اقتصمادی،و تکنولموژیهمای نموین با توجه به اهمیت استفاده از ایده   

راعمی را زتغییر تکنولوژی و عم کرد تولیمدی  )Solow, 1957(متعددی در زمینه تغییر تکنولوژی صورت گرفته است. 

 در دوره یتکنولموژ همای تحقیمع، تغییمربا استفاده از تابع تولید در ایالت نیویور  مورد بررسی قرار داد. مطابع یافته

تکنولموژی  درصد افزایش تولید ناخالص مربوط به تغییر 5/87مطالعه بطور متوسط خنثی گزاری گردید. ضمن اینکه 

ساس تابع هزینه تاثیر تغییر تکنولوژی را با استفاده از روی تح یل مرزی تصادفی بر ا (Shao et al 2016)بوده است. 

تمایج نممورد بررسمی قمرار دادنمد.  1994-2011های ت در چین، طی سالصنع 32های پان ی تولید ترانت وگ و داده

 (2018جممویی در سممرمایه شممده اسممت. نشممان داد کممه تغییممر تکنولمموژی باعممث اسممتفاده بیشممتر از انممرژی و صممرفه

(Jaumandreu, کمه  ها نمایمانگر آن بمودهای اسپانیا مورد مطالعه قرار دادند. یافتهتغییر تکنولوژی را در سطح شرکت

کمار یت نیرویدرصد بوده است، که این رشد ناشی از تغییر تکنولوژی و تقو 5/1ها حدود رشد ساالنه تولید در شرکت

ید دادند. نتایج مو اثر تغییر تکنولوژی را در انتشار کمتر کربن در چین مورد بررسی قرار ,Jia el al) (2018 بوده است.

 ارد.شود، اما اثر کاهنده انتشار کربن را ندی در مصرف برق میجویآن بود که تغییر تکنولوژی موجب صرفه

   (Kohansal, 2014)  ی در طمی در بررسی تغییرات تکنولوژی و اقتصاد مقیاس در تولید گندم استان خراسان رضو

 ر ایمنهای تولید شمده کمه ددریافت که در مجموع، روند تغییرات تکنولوژی باعث کاهش هزینه 1389-72های سال

تممرین عامممل در رونممد تغییممر تکنولمموژی بمموده تغییممر تکنولمموژی ناشممی از گتممتری مقیمماس اصمم ی خصمموص مولفممه

همای نی سمالدر ارزیابی ماهیت و روند تغییر تکنولوژی در صنعت گاوداری ایران در بمازه زمما  (Dashti, 2015).است

 ه سمبب کماهشنولوژی در طی دوره مورد مطالعبا استفاده از تابع هزینه ترانت وگ نشان داد که تغییر تک 89-1369

عواممل  ه کمتر ازهزینه تولید شده است. ع وه براین تغییر تکنولوژی در جهت استفاده بیشتر از خورا  دام و استفاد

و سمموم  در بررسی اثر تغییر تکنولوژی بمر سمه  هزینمه کمود  (Vaseghi el al, 2019)کار و انرژی بوده است.نیروی

ی کماهش ای در دوازده استان کشور نتیجه گرفمت، تغییمر تکنولموژی در راسمتار تولید محصول ذرت دانهشیمیایی د

ر بمهمای پایمداری تکنولموژی کشماورزی حفماظتی را اثر شاخص  (Hadipoor el al, 2019).عناصر پر خطر بوده است

ی حفماظتی د که تکنولوژی کشماورزمحصول گندم در شهرستان مرودشت مورد بررسی قرار دادند. نتایج بیانگر آن بو

 ود، درآممد های کمتمر و از سموی دیگمر، از تولیمها و هزینهدر مقایته با کشاورزی مرسوم از یو سو از مصرف نهاده

 باشد.وری بیشتری برخوردار میبهره

یش تولیمدات وری یکی از منابع مهم  افمزاگردد در دنیای در حال تحول امروزی رشد بهرهبدین ترتیب م حظه می  

وری تواند سه  بتزائی در بهبمود بهمرهباشد. در این بین تکنولوژی در کنار تغییرات مقیاس و کارایی میکشاورزی می

بمویژه های مخت ف بخش کشاورزی منجم ه صنعت طیور داشته باشد. امروزه افمزایش جمعیمت عوامل تولید زیربخش

غذایی از جم ه گوشت مرغ شده است. بنابراین برای پاسمخگویی بمه  در جامعه شهری، باعث افزایش تقاضا برای مواد

تموان از بهبمود تکنولموژی بهمره تقاضای مردم باید کارایی تولید مرغ گوشتی را افزایش داد که برای این منظمور ممی

شمود های کشور در این مطالعه سعی مینظر به تنوع و گتتردگی فعالیت پروری گوشت مرغ در تمامی استان گرفت.
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های کشور مورد بررسی و تح یل واقع شمود تما بما شمناخت درسمت و ع ممی ایمن وضعیت تغییر تکنولوژی در استان

 موضوع بتوان توان تولیدی کشور را تقویت نمود.

 

 مبانی نظری و روش تحقیق
لیمد و سماختار تو ود.شمای گفته میتکنولوژی )فناوری( معموالً به دانش استفاده و تولید ماشین و تجهیزات سرمایه   

)دشمتی و  دوگمان بررسمی کمرد توان با به کارگیری تابع تولیمد یما تمابع هزینمهتغییر تکنولوژی در یو صنعت را می

زا مشمخص شمود، تر است که مقدار محصول به شکل درون(. برآورد متتقی  تابع تولید زمانی مناسب1389همکاران 

 .(Yigezu et al,  2006)شود می تابع هزینه ترجیح دادهزای تولید در حالی که برای مقدار برون
 همره گرفتمهدر این تحقیع برای شناخت تکنولوژی حاک  بر تولید مرغ گوشتی و میمزان رشمد آن از تمابع هزینمه ب   

 پمذیرنعطمافاتوابمع هزینمه . نظری و اقتصاد سنجی بر سایر توابع دارای برتری اسمت شود، زیرا این روی از جنبهمی

مومی عشکل  ورد.توان ساختار تولید را از ساختار هزینه بدست آباشند، بنابراین میمی تری از توابع هزینهشکل جامع

  :(Rasmussen, 2000) عبارت است از تابع هزینه با در نظر گرفتن متغیر روند زمان

  (1)                                                                       

کمل  هزینمه ، مقدار محصمول کار، های دان طیور، انرژی و نیرویبه ترتیب قیمت و  ،  در آن  که   

تموان بمه ترانتم وگ را ممی الگوی تجربی تحقیع حاضر متناسب با تابع هزینمه باشد.متغیر روند زمانی می  تولید و

 نوشت:  2صورت رابطه 

(2 ) 
                           

 هما پارامترهمای تمابع، ام، ام در سمال هزینه استان  بیعی،  نمادی از لگاریت  ط در رابطه فوق    

 ام،  ام در سمال گازوئیل در اسمتان  قیمت نهاده ام، ام در سال دان طیور در استان  قیمت نهاده

مقدار محصمول گوشمت ممرغ اسمتان  متغیر روند زمانی و  ام، ام در سال کار در استان نیروی قیمت نهاده

 .باشدام میام در سال 
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ام بمه صمورت  گیری از تابع هزینه ترانت وگ نتبت به قیمت نهادهنهاده با مشتعبدین ترتیب معادله سه  هزینه    

 آید:بدست می 3رابطه 
 
(3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ر فته شمد. تغییمعنوان شاخص به منظور بررسی تغییرات تکنولوژیکی بکار گر در مطالعه حاضر متغیر روند زمانی به   

انتخما   تکنولوژی است. این تغییر بر اساس کارایی یا عدم کارایی ها همراهدر تکنولوژی با کاهش یا افزایش در هزینه

 گردد:ارائه می 4وسی ه رابطه شد تغییر تکنولوژی به باشد. نرخ رشده در بنگاه و یا صنعت موردنظر می

  (4)           

                                   

(، تحمول فنمی )    1( شامل سه مولفه تحمول فنمی خنثمیتغییر تکنولوژی ) 4با توجه به رابطه     

 3( و تحممول فنممی ناشممی از افممزایش مقیمماس) 2غیرخنثممی

زممانی لحماظ  این مط ب اسمت کمه طمی دوره ، نشان دهنده  باشد. برقراری شرط( می)

همای کماهش رشمد هزینمهعبارتی، تکنولوژی مورد اسمتفاده در جهمت شده پیشرفت تکنولوژی وجود داشته است. به

 تولیدی عمل کرده است. 

 محاسبه کرد: 5توان کشش هزینه را به صورت رابطه با استفاده از تابع هزینه ترانت وگ می   

(5)    

                                  

زاینده فهنده یا ثابت، کا بزرگتر یا کوچکتر از واحد باشد، بازده نتبت به مقیاس به ترتیباگر کشش هزینه برابر،      

 .(Khodaparast Mashhadi el al 2015)خواهد بود 

ی ن واحدهاه عنوامرغ گوشتی هتتند ب ها که تولید کنندهبنابر ماهیت مطالعه حاضر که در آن هر یو از استان   

 واهد شد.فاده خهای پانل برای برآورد الگوی تجربی استشود، از روی دادهگرفته می مقطعی در طول زمان در نظر

... در .و استان، کشور پانل دیتا یو نوع مدل اقتصادسنجی است که در آن رفتار واحدهای مقطعی مانند خانوار، بنگاه،

 :,Larson) (2008باشد می 6شود. شکل ک ی مدل پانل به صورت رابطه طول زمان بررسی می

    (6                                                      ) 

                                           
1 . Pure Technological Change 
2 . Scale Augmenting Technological Change 
3 . Inpute Biased Technological Change 
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خطاهای تصمادفی  امین دوره زمانی و t نشان دهنده tامین واحد مقطعی،  k نشان دهنده k که در این رابطه   

 باشد.می

وی ابتدا باید رشود. در این لیمر استفاده می Fآزمون  ها پانل هتتند یا تجمیعی ازبرای سنجش اینکه داده   

ت( از دا ثابهمگن یا ناهمگن بودن مقاطع آزمون شود اگر مقاطع همگن باشند )در طول زمان شیب و عرض از مب

ت ثابت ا اثراگردد در غیر این صورت )شیب ثابت، عرض از مبدا متغیر( از روی پانل بروی تجمیعی استفاده می

 :(Barham, 2015)دهد لیمر را نشان می Fآزمون  7 شود. رابطهمیاستفاده 

    (7                                               ) 

ین خطمای شود. آزمون هاسمن بر پایه وجمود یما عمدم وجمود ارتبماط بمدر ادامه از آزمون هاسمن بهره گرفته می   

دل اثمر ه شده و متغیرهای متتقل مدل استوار است. اگر چنین ارتباطی وجود داشمته باشمد، ممرگرسیون تخمین زد

دهنده عدم ارتباط نشان تصادفی و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه 

بدسمت  8 رابطمه ه وجود ارتباط است. آزمون هاسممن ازدهندنشان متغیرهای متتقل و خطای تخمین و فرضیه 

 :(Sheytanova, 2015)آید می
 
(8) 

                       
 
 به ترتیب بردارهای برآورد ضریب برای مدل اثرات تصادفی و ثابت هتتند. و  که در آن  

     
ه زینمه نهمادر این تحقیع به منظور ج وگیری از بروز مشکل در تخمین سیتت  معادالت، یکی از معادالت سه  هد   

وی بکمار شموند. در الگمشکل همزممان بمرآورد ممی ها بهحذف شده و ک یه معادالت تابع هزینه و سه  تقاضای نهاده

 و اط عمات آمماربا توجه به ماهیت مطالعمه ردید. ها بر قیمت جوجه یکروزه تقتی  گگرفته شده، قیمت تمامی نهاده

 1396 و 1393، 1390، 1389، 1379، 1375های در طی دوره زمانی سال استان 27مورد نیاز تولید گوشت مرغ از 

 آوری گردید.از نتایج سرشماری واحدهای مرغداری گوشتی کشور آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی جمع
 

 نتایج و بحث
ن ی یما همای ممدل رگرسمیون از جهمت پماهای ترکیبی در ابتدا الزم اسمت کمه نموع دادهتخمین مدل با داده برای   

این آماره، بیانگر انتخما  روی  گیرد. فرض صورت می Fتجمیعی بودن مشخص شود که این کار با انجام آزمون 

 ردیده است. گارائه  1ست. نتایج این آزمون در جدول حداقل مربعات تجمیع شده و اولویت آن نتبت به روی پان ی ا
   

 های پانلی یا تجمیعیبرای تشخیص روش داده F( آزمون 1جدول )

 نوع آزمون مقدار محاسبه شده  احتمال نتیجه

 Fآزمون  2/63 0/0006  رد
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 های تحقیعمآخذ: یافته

مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شمده  نزدیو به صفر است، بنابراین فرض  Fبا توجه به اینکه احتمال آماره    

 های پان ی انتخا  شد.و روی داده

و روی اثمرات های مطالعه از نوع پان ی هتتند، بمرای انتخما  از بمین دکه مشخص شد داده Fبعد از انجام آزمون    

ایمن آزممون، بیمانگر انتخما  روی اثمرات  ثرات تصادفی، از آماره آزمون هاسمن بهره گرفته شد. فرضیه ثابت و ا

مبنی بمر  ض با ارزی احتمال صفر بدست آمد لذا فر 22/129برابر  Fتصادفی است. با توجه به اینکه مقدار آماره 

 گزاری شده است. 2زمون در جدول پذیری اثرات تصادفی، رد شد. نتایج این آ
 

 ( آزمون هاسمن برای تشخیص روش اثرات ثابت یا تصادفی2جدول )

 نوع آزمون مقدار محاسبه شده  احتمال نتیجه

 آزمون )هاسمن(  129/22 0/0000  رد

 های تحقیعمآخذ: یافته

درصد  96دهد که نشان می 2Rجدول آماره  ارائه شده است. در این 3 نتایج برآورد تابع هزینه ترانت وگ در جدول   

 شود. متغیرهای توضیحی، توضیح داده می وسی ه تغییر در متغیر وابتته به
 

 SURE( تخمین تابع هزینه ترانسلوگ به صورت 3جدول )

 متغیر ضریب خطای استاندارد    آماره  سطح احتمال

 عرض از مبدا 3/56- 3/33 1/07- 0/28

 دان طیور 0/43 2/26 0/19 0/84

 انرژی 1/51-*** 0/71 2/12- 0/03

 کارنیروی 0/16- 1/33 0/12- 0/90

 محصول 0/86*** 0/34 2/52 0/01

 انرژی -دان طیور 0/85- 0/64 1/32- 0/18

 کارنیروی -دان طیور 1/55-*** 0/57 2/69- 0/007

 محصول -دان طیور 0/32-*** 0/11 2/79- 0/005

 کارنیروی -انرژی 0/56* 0/33 1/68 0/09

 محصول -انرژی 0/16*** 0/07 2/04 0/04

 محصول -کارنیروی 0/13*** 0/04 2/65 0/008

 تکنولوژی 0/41 1/40 0/30 0/76

 دان طیور -تکنولوژی 1/03 0/92 1/12 0/26

 انرژی -تکنولوژی 0/38- 0/39 0/98- 0/32

 کارنیروی -تکنولوژی 0/50- 0/40 1/26- 0/20

 محصول -تکنولوژی 0/23-*** 0/08 2/72- 0/006

 توان دوم تکنولوژی 0/15 0/38 0/39 0/69

 توان دوم دان طیور 1/31** 0/67 1/94 0/05

 توان دوم انرژی 0/01- 0/12 0/14- 0/88
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 کارتوان دوم نیروی 0/45 0/12 3/51 0/000

 توان دوم محصول 0/06*** 0/01 3/47 0/001

0/96    2R 

 دهد.درصد را نشان می 10و  5، 1داری در سطح ***، **، *: به ترتیب معنی

 های تحقیعمآخذ: یافته               

    
رخ تغییمر نم 4باشد. با توجه به جمدول می -61/1معادل  1375-96های نرخ تغییر تکنولوژی در فاص ه زمانی سال   

فمی در ع مت من. میانگین کشوری بود ها که از تکنولوژی بروز استفاده کرده بودند باالیاستانرخی از تکنولوژی در ب

وزه، دان های تولیدی در طول زمان بوده است. بکارگیری نژاد اصیل جوجه یکمراین جدول نشانگر کاهش رشد هزینه

نولوژی تغییر تک ی کارآمد از جم ه نمادهای بروزمندی از سیتت  گرمایشی و سرمایشطیور و مواد با کیفیت باال، بهره

 شوند. محتو  می
 

 1375-96 هایطی سالهای گوشتی به تفکیک استان ( میزان تغییر تکنولوژی در مرغداری4جدول )

 های تحقیعمآخذ: یافته

و در آن سمال  نزولمی 1393شود این روند تا سال روند تغییر تکنولوژی آورده شده است. م حظه می 1در نمودار    

ر دهای دیگر هزینمه تولیمد همر واحمد گوشمت ممرغ نتبت به سال 1393ال به حداقل خود رسیده است. یعنی در س

 های مخت ف کشور کاهش یافته است.های استانمرغداری
 
 

 

 

 استان تغییر تکنولوژی استان تغییر تکنولوژی

66/1- -26/2 لرستان   بوشهر 

64/1- -14/2 همدان   چهارمحال و بختیاری 

59/1- -10/2 قزوین   اصفهان 

55/1- -2 تهران   اردبیل 

54/1- -94/1 آذربایجان غربی   آذربایجان شرقی 

47/1- -94/1 مرکزی   یزد 

27/1- -76/1 کرمانشاه   مازندران 

21/1- -73/1 فارس   خوزستان 

20/1- -70/1 کردستان   کهگی ویه و بویراحمد 

19/1- -70/1 ای م   سیتتان و ب وچتتان 

16/1- -68/1 اسانخر   کرمان 

13/1- -67/1 سمنان   ق  

89/0- -67/1 هرمزگان   زنجان 
  66/1-  گی ن 

61/1-  جمع کل   

-4

-3

-2

-1

0

1375 1379 1389 1390 1393 1396

ی
وژ
نول
تک
ر 
یی
تغ

 



 

1560 

 

 
 

 1375-96های های مخت ف کشور طی سال( روند تغییر تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی استان1نمودار )
     
نشان داد کمه  . نتایج مربوط به تغییر تکنولوژی خالصگزاری شده است 5 نتایج اجزای تغییر تکنولوژی در جدول    

ت. بطمور بموده اسم 93/0های مورد بررسی، مقدار تغییر تکنولوژی خنثی مثبت و میانگین آن معمادل در تمامی سال

ه بمهزینمه نی توان گفت فرآیند تغییر تکنولوژی خالص در طول زمان باعث افزایش هزینه تولید و انتقال منحک ی می

بموده اسمت.  -26/0نتایج تغییر تکنولوژی غیرخنثی نشان داد که مقادیر آن بطور متوسط برابر   سمت باال شده است.

ده اسمت. شجویی در عوامل تولید توان گفت که در تولید مرغ گوشتی، تحوالت تکنولوژی باعث صرفهبدین ترتیب می

تولیمد  لید هزینهمقیاس نیز نشان داد که همگام با افزایش مقیاس تو نتایج حاصل از تغییر تکنولوژی ناشی از افزایش

کنولوژی دهد که تغییر تمربوط به تغییر تکنولوژی نشان می -28/2محصول کاهش یافته است. مقدار متوسط عددی 

 مورد مطالعه از اثری منفی برخوردار بوده است. ناشی از افزایش مقیاس در طول دوره
 

 1375-96طی دوره زمانی  ییر تکنولوژی به تفکیک اجزای آن در مرغداری ایران( نرخ تغ5جدول )

 های تحقیعمآخذ: یافته

دار متوسمط مقمنتایج مربوط به کشش هزینه و بازده نتبت به مقیاس ارائه شده است. در این مطالعمه  6 در جدول   

زایش باشد؛ یعنی در شرایط ثابمت، بما افمتر از یو میبدست آمد که کوچو 37/0به شده معادل کشش هزینه محاس

ز بمازده یابمد کمه حکایمت ادرصد افزایش می 37/0تولید گوشت مرغ به میزان یو درصد، هزینه تولید بطور متوسط 

  صعودی نتبت به مقیاس دارد. بازده نتبت به مقیاس با کشش هزینه رابطه عکس دارد.
 

 1375-96های ایران طی دوره زمانی ( کشش هزینه و بازده نسبت به مقیاس در مرغداری6جدول )

 سال کشش هزینه بازده نتبت به مقیاس

72/1 58/0  1375 

85/2 35/0  1379 

44/3 29/0  1389 

44/3 29/0  1390 

12/2 47/0  1393 

4 25/0  1396 

 سال تغییر تکنولوژی خنثی تغییر تکنولوژی غیرخنثی تغییر تکنولوژی ناشی از افزایش مقیاس تغییر تکنولوژی کل

- 76/0  - 12/2  78/0  56/0  1375 

- 81/0  - 20/2  68/0  71/0  1379 

- 13/1  - 23/2  23/0  86/0  1389 

- 67/1  - 25/2  - 43/0  01/1  1390 

- 93/2  - 41/2  - 68/1  16/1  1393 

- 35/2  - 48/2  - 18/1  31/1  1396 

- 61/1  - 28/2  26/0-  93/0  میانگین 
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92/2 37/0  میانگین 

 های تحقیعمآخذ: یافته
    
هما سمتانشود در تممامی اها ارائه شده است. همانطوری که مشاهده میکشش هزینه به تفکیو استان 7در جدول    

بیشمتر از میمانگین  هما، کشمش هزینمهشود در برخی از استانباشد. بر این اساس گفته میمقدار آن کمتر از یو می

در  در حالیکمه خموردها به چشم  ممیاس باال در این استاندر نتیجه پتانتیل ایجاد واحدهای تولیدی با مقیکشوری 

 باشد. ها، این کشش کمتر از میانگین کشور میاستان بعضی از
 

 1375-96های ایران  به تفکیک استان طی دوره زمانی ( کشش هزینه در مرغداری7جدول )

 استان کشش هزینه استان کشش هزینه

15/0 زنجان 39/0  هرمزگان 

25/0 نهمدا 39/0  سمنان 

25/0 لرستان 39/0  خراسان 

26/0 کرمان 39/0  ای م 

26/0 کهگی ویه و بویراحمد 40/0  کردستان 

27/0 خوزستان 41/0  فارس 

28/0 مازندران 41/0  کرمانشاه 

32/0 یزد 44/0  مرکزی 

35/0 آذربایجان شرقی 46/0  آذربایجان غربی 

35/0 اصفهان 50/0  تهران 

37/0 بختیاریچهارمحال و  51/0  قزوین 

38/0 بوشهر 54/0  ق  

39/0 اردبیل 57/0  گی ن 

  39/0  سیتتان و ب وچتتان 

 میانگین   37/0

 های تحقیعمآخذ: یافته

 
ای کمه ونمهگانطبماق دارد بمه  (Dashti, 2015)همای مطالعمه دشمتی شمود نتمایج ایمن تحقیمع بما یافتمهگفته می   

ن مادهمای نموینواسمطه اسمتفاده از ه تغییمر تکنولموژی بما گذشمت زممان و بمه نتایج این پژوهش نیمز نشمان داد کم

 تکنولوژی باعث کاهش نرخ تغییر هزینه تولید شد.

 
   

  گیری و پیشنهادهانتیجه
ویممژه در صممنعت مرغممداری گوشممتی، بمما توجممه بممه شممناخت امکانممات و تنگناهممای موجممود بخممش کشمماورزی بممه   

همدف اصم ی ایمن  باشمد.منظمور افمزایش تولیمد ایمن محصمول ممیتمرین روی بمهتغییر تکنولوژی بهترین و عم می

نتممایج حاصممل از  پممژوهش نیممز بررسممی وضممعیت تغییممر تکنولمموژی در صممنعت مرغممداری گوشممتی ایممران بممود.
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بطمور ک می نتیجمه  باشمند.همای مطالعمه حاضمر پمان ی و بما اثمرات ثابمت ممیهای پژوهش نشان داد که دادهبررسی

همای تولیمد نشمان داد کمه وجمود د تابع هزینه ترانت وگ بمه هممراه سیتمت  معمادالت سمه  نهمادهحاصل از برآور

نتمایج  باشمد.همای خموبی بمرازی الگمو ممیاز نشمانه  دار و نیمز بماال بمودن تعداد قابل توجهی متغیرهای معنمی

مممرغ گوشممتی، رونممد هزینممه  واسممطه بهبممود تکنولمموژی در صممنعتتحقیممع نشممان داد کممه بمما گذشممت زمممان و بممه

همای گوشمتی بمدین ترتیمب اتخماذ تمدابیری کمه سمبب گمردد مرغمداری باشمد.ممی -61/1کاهشی بوده و معمادل 

تمر شمدن فرآینمد تولیمد کممو توانمد بمه کماهش هزینمه و اقتصمادیاز نمادهای نوین تکنولوژی بهمره بگیرنمد ممی

همما در ایممن راسممتا کارسمماز بممازار محصممول و نهماده هممای اعتبمماری دولممت و وجمود ثبممات قیمممت درنماینمد. حمایممت

هممای هممای کممل عوامممل در مرغممداریخواهممد بممود. بمما توجممه بممه سممه  هزینممه بمماالی نهمماده دان طیممور در هزینممه

توانممد سممه  و نقممش وری ایممن عامممل مممیگوشممتی کشممور، ترغیممب مممدیران واحممدهای تولیممدی بممه افممزایش بهممره

موقمع نهماده دان، توجمه بمه ترکیمب دان مصمرفی و تمامین بمهباشمد.  همای تولیمد داشمتهموثری در کماهش هزینمه

بما توجمه بمه ایمن باشمد. وری ایمن نهماده ممیتمرین راهکارهمای ارتقمای بهمرهگیری از دان با کیفیت باال از مه بهره

همای ناشمی از بموده اسمت، وجمود صمرفه 37/0تمر از واحمد یعنمی کمل در ایمن تحقیمع کوچمو که کشمش هزینمه

 رو اتخمماذ راهکارهممایی کممه امکممان افممزایش انممدازهنمایممد. از ایممنا در صممنعت مممرغ گوشممتی تاییممد مممیمقیمماس ر

انممدازی واحممدهای گممردد. اعطممای تتممهی ت بممانکی بممرای راهواحممدهای تولیممدی را فممراه  سممازد توصممیه مممی

از  باشمد. توانمد مشموق مناسمبی بمرای افمزایش مقیماس تولیمدتمر و حمایمت دولمت ممیتولیدی بما مقیماس بمزرگ
همای مخت مف از نظمر کشمش هزینمه و لمذا بمازده نتمبت بمه مقیماس در شمرایط متفماوتی بتمر آنجایی که اسمتان

باشممند، برنممد لممذا گتممتری مقیمماس در منمماطقی کممه دارای بممازده نتممبت بممه مقیمماس صممعودی بمماالتری مممیمممی

 توانند در مطالعات آتی مورد بررسی و تحقیع بیشتر واقع شوند.می
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