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های گوشتی ایرانمرغداری کل عوامل تولید وریمحاسبه کارایی بهره  
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 چكيده
ه رشد و های گذشتهر طی دههای چشمگیر دگذاریدر راستای تامین بخشی از نیازهای غذایی جامعه، صنعت طیور کشور بواسطه سرمایه

ذاران بخش گنظر سیاستولید مدوری عوامل تگیری اصولی از منابع و ارتقای بهرهه است. از این رو بهرهتوسعه مناسبی را تجربه کرد
-ایران می های گوشتیمرغداری وری کل عوامل تولیدباشد. به همین منظور هدف اصلی مقاله برآورد و تحلیل کارایی بهرهکشاورزی می

کند ن میوجود را بیاماز تکنولوژی  وری ممکن را با  استفادهشده و حداکثر بهرهمشاهده وری اختالف بین بهرهوری کارایی بهرهباشد. 
مارگیری تایج طرح آزم از نالشد. اطالعات ها و شاخص فیرو پریمونت بهره گرفته جهت نیل به هدف تحقیق از روش تحلیل پوششی داده

ی کل ورکارایی بهرهیانگین د. نتایج برآورد محاسبات نشان داد که متهیه گردی 1375-94های طی سال کشور هایمرغداری اینمونه
باشد. که حداقل برابر با می 606/0 های گوشتی مورد مطالعه ایران کمتر از یک و برابر بانیز در بین مرغداری (TFPE)عوامل تولید 

پشت سر ای را قابل توجهش کاه 1375-94های سال وری طیباشد. بدین ترتیب مالحظه گردید که کارایی بهرهمی 1394در سال  434/0
-بهره کارایی  جهت بهبود ولوژی نوینهای تکنگیری از نهادهایی نظیر بهرهگذاریگذاشته است. در نهایت اتخاذ تدابیر مدیریتی و سیاست

 گردد.وری توصیه می
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  مقدمه

و کاهش  ح زندگیوری یکی از پویاترین نیروهای رشد اقتصادی است. بهره وری از یک سو، عامل ارتقای سطهرهب  

-ابع میخصیص منتهای نسبی، افزایش تولید و کاراتر ساختن نرخ تورم است و از طرف دیگر، موجب تغییر در قیمت

 (.Negahban & dashti,2016)ت وری آنهاسها در گرو رشد بهرهشود و بنابراین رشد اقتصادی کشور

ی هایربخشزیران و وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ادر ایران نیز تجربیات و شواهد حاکی از پایین بودن بهره

رشد  رغم افزایش کمی واحدهای مرغداری به دالیل متعددهای گذشته علیآن دارد به طوری که طی سال

و  وشت مرغهای مورد نیاز برای تولید گدر محصوالت این زیربخش ایجاد نشده است.محدودیت نهاده چشمگیری

رغ مید پوشت وثر بر تولهای علمی، عوامل منماید تا با انجام پژوهشها ایجاب میوری این نهادهضرورت افزایش بهره

وری عوامل بازدارنده رشد بهرههای اصولی، سعی در رفع تنگناها و شناسایی شود و با اتخاذ سیاست

 .(Asheri,2011گردد)

دار از های نطفهرغمروزه یا تخمهای یکبا وارد کردن جوجه مرغ 1333کل صنعتی در ایران از سال شپرورش مرغ به 

بل ت بخش قاد و توسعه آن در این مدت به حدی بود که امروزه توانسته اسشده خارجی آغاز شح النژادهای اص

در  ووسیع  ز پروتئین حیوانی کشور را فراهم نماید. در حال حاضر واحدهای مختلف مرغداری در سطحتوجهی ا

لی و باشدی مد نیاز ها توسعه این صنعت در حاقصی نقاط ایران توسعه یافته به طوری که در رابطه با برخی فعالیت

صحیح  نه به طورده در این زمیش می انجاهاگذاریت فراوان، از سرمایهالدلیل وجود مسائل و مشک اسفانه بهمت

که  دهدیمبررسی میزان گوشت مرغ در ایران و جهان نشان . (Iran Statistical Center,2018) شودنمی استفاده

کشور  207 یندرصد، رتبه هفتم را در ب 2/1میلیون تن گوشت مرغ، با سهمی معادل  9/1ایران با تولید حدود 

 (. Mashayekhi et al.,2015)ان در اختیار داشته است تولیدکننده گوشت مرغ جه

تی در کشور وجود شمرغداری با فعالیت پرورش مرغ گو 20520، تعداد 1397ل سادر  طبق آخرین آمار موجود

بین د. همچنین در شباواحد غیر فعال می 5189 واحد مرغداری فعال و 15322 این تعداد ته است که ازشدا

های مازندران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد مرغداری را در بین تی استانشرغ گوهای پرورش ممرغداری

تعداد  1396های گوشتی در سال طبق نتایج سرشماری مرغداری اند.داده صهای کشور به خود اختصاسایر استان

یون قطعه و وزن مرغ زنده میل 1105 هاده در سالنشروزه ریخته  که تعداد جوجه یکفعال بوده است واحد  15447

 Iran Statistical). باشد هزار تن می 2540با  تی فعال برابرشیافته برای این تعداد مرغداری گو پرورش

Center,2018) 
 .است گرفته صورت خارج و داخل در متعددی مطالعات آن تغییرات وری عوامل تولید وبهره مورد در  

(2016) Hervé Dakpo et al نسه رزی کشور فراوری و اجزای آن در بخش کشاوای به ارزیابی تغییرات بهرههدر مطالع

وره دطی این  های تحقیق دربا استفاده از شاخص فیرو پریمونت پرداختند. بر اساس یافته 2002-2014طی دوره 

ها داریر حالی که گاود اندوری را داشتهرو بودند. مزارع طیور کمترین افزایش بهرهروبه TFP همه مزارع با پیشرفت

 در صد( برخوردار بودند.1/19وری )از بیشترین افزایش بهره

Esfehani and khazaei (2011) ای به بررسی عوامل موثر بر کارایی مرغداران استان خراسان رضوی در مطالعه

نسبت به مقیاس برابر با ابت ثپرداختند. نتایج حاکی از آن بود که میانگین کارایی مرغداران مورد مطالعه در بازده 
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در مطالعه   Baradaran and ghodsi (2017) باشد.درصد می 93درصد و در بازده متغیر نسبت به مقیاس برابر  90

به کمک تحلیل عاملی و ارزیابی  1379-94های وری کل عوامل تولید مرغ گوشتی طی سالخود به مقایسه بهره

های بوشهر، زنجان، ها پرداختند. نتایج نشان داد که استانش تحلیل پوششی دادهها با استفاده از روکارایی استان

و بویراحمد در استفاده از منابع انرژی و استان بوشهر از حیث استفاده از منابع  سیستان و بلوچستان و کهکیلویه

 Dashti et al (2019) باشد.رو میید روبهوری عوامل تولاند و نهایتا استان تهران با باالترین بهرهکردهاولیه کاراتر عمل

های شیری وری کل عوامل تولید گاوداریها و شاخص هیکس مورستین بهرهبا استفاده از روش تحلیل پوششی داده

وری کل عوامل مورد بررسی قرار دادند. برابر نتایج حاصله کارایی بهره 1362-92های صنعتی کشور را طی سال

 روند کاهشی داشته است. 1392 تا 69تولید از سال 

 هایالیتید در فعوری کل عوامل تولای وجود ندارد که به طور کامل به محاسبه کارایی بهرهدر این بین مطالعه

ری کل عوامل تولید، وکشاورزی با استفاده از شاخص فیروپریمونت بپردازد. در این تحقیق برای محاسبه کارایی بهره

بینانه از و واقع گردد. بنابراین برای درک علمیبا به کارگیری تابع مسافت استفاده میاز شاخص فیرو پریمونت 

و  ضر منطقیهای کشور انجام پژوهش حاوری عوامل تولید واحدهای مرغداری گوشتی استانوضعیت کارایی بهره

های رغداریتولید م وری کل عواملرسد. از این رو هدف اصلی مطالعه محاسبه کارایی بهرهنظر میضروری به 

 باشد.گوشتی ایران با بکارگیری شاخص فیروپریمونت می

 

 روش تحقیق

شاخص از  ی کل و یکوری کل عوامل تولید این است که یک شاخص ستادهگیری بهرهروش رایج برای اندازه  

ه شاخص اده بوری کل عوامل به صورت نسبت شاخص ستگردد، سپس بهرههای مورد استفاده محاسبه مینهاده

-دن نهادهکرنظران در انتخاب یک روش شاخص عددی برای جمعشود. علت اصلی اختالف صاحبنهاده محاسبه می

 (.Christensen, 1975) باشدها میها و ستاده

نان بلیت اطمیها نسبت به بقیه از قاباشد، برخی شاخصهایی که قابل تجزیه به چندین جزء میدر میان شاخص

ید لوژی تولک تکنورخوردارند. این شاخص بر اساس توابع فاصله تعریف شده و توابع فاصله امکان تشریح یبیشتری ب

ثریا حداک ی هزینهسازای و چند محصولی را بدون این که نیاز به اتخاذ هدف رفتاری خاص )مانند حداقلچند نهاده

یاز به نلیل عدمیا به دبه اطالعات قیمت ندارد. ثان کند و نیازیسازی سود( در مورد آن وجود داشته باشد، فراهم می

 ه معموالآماری کهای تکنیکی وبرآوردهای اقتصادسنجی و عدم لزوم انطباق آن بر یک فرم تابعی خاص از محدودیت

 باشد.کند به دور میدر روش پارامتری بروز می
TFP  ( به صورت 2008)  1راساس تعریف اودانیلب شود، کها تعریف میهستادهو  هانهادهبه عنوان رابطه بین

 :شودنشان داده می( 1رابطه )

(1     ) 
it

it
it

X

Y
TFP  

  

                                           
1 O’Donnell 
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در رابطه باال    itit yYY  و itit xXX   به ترتیب ستاده و نهاده جمع شده بوده و .Y و .X شدهتوابع جمع

  TFPرا باا  tام در زماان  iبنگاه  TFPباشند. نهایتا ، شاخصی که ای هستند که غیرکاهشی و خطی از نوع همگن می

 (:O’Donnell,a, 2011) شود( نشان داده می2کند به صورت رابطه )را با یکدیگر مقایسه می sام در زمان  hبنگاه 

(2) 

iths

iths

hshs

itit

hs

it
iths

X

Y

XY

XY

TFP

TFP
TFP

,

,

,   

hsitدر رابطه فوق    YYithsY hsitithsو , XXX ,
به ترتیب شاخص مقداری ساتاده و شااخص مقاداری نهااده را  

یروپریمونت که مثبت، غیر کاهشای و شاخص تجمعی فباشد. وری کل عوامل تولید میشود که نتیجه آن بهرهشامل می

 O’Donnell,a)کناد( شرح داده شده اسات اساتفاده مای4( و )3باشد، از توابع مسافت که در روابط )خطی همگن می

2011:) 
(3) ),,()( 000 tyxDyY  
(4)    001 ,, tyxDxX  
   

هاده و به ترتیب بردار مقادیر ستاده و ن  xو  yدر توابع مسافت مذکور  .0D  و .1D توابع فاصله ستاده و نهاده می-

 شود:( نشان داده می5باشند. نهایتا شاخص فیروپریمونت به صورت رابطه )
 

   
),,(

,,
.

),,(

,,
Pr

001

001

000

000
,

tyxD

tyxD

tyxD

tyxD
imontFare

it

hs

hs

it
iths         

(5) 

اخص فیروپریمونت را نمود و بنابراین شتوان توابع مسافت را محاسبه می( DEA)ها با استفاده از تحلیل پوششی داده

لیل پوششی وری فیروپریمونت، روش تحبه منظور محاسبه و تجزیه شاخص بهره(: O’Donnell,a 2011)به دست آورد. 

 ها را توسعه داد.داده

ده و حداکثر شوری مشاهدهاختالف بین بهره (TFPE)وری ، کارایی بهره (:O’Donnell, 2010)به استناد بر تعاریف 

 گردد:یف می( تعر6کند که به صورت رابطه )وری ممکن را با  استفاده از تکنولوژی موجود را بیان میبهره

***

itit

itit

t

it

XY

XY

TFP

TFP
TFPE                                                                                                                                                                  

           (6)  

,**و  t وری کل با تکنولوژی زماندر واقع بیانگر بیشترین بهره TFP*در رابطه مذکور    tt XY  دهنده نیز نشان

 را به دنبال دارد. TFPین ستاده است که باالتر و هانهاده مقادیری از

استان کشور در  28های گوشتی کشور، از های مورد استفاده در این تحقیق از نتایج طرح آمارگیری مرغداریداده

آمار و  گردآوری شده توسط مرکز آمار ایران اخذ شده است. 1394و  1393، 1390، 1389، 1379، 1375های سال

های به کاررفته در تولید گوشت مرغ و میزان ه، اطالعات مربوط به مقادیر نهادهاطالعات مورد استفاده در این مطالع

روند هایی که در تولید گوشت مرغ به کار میباشد. از جمله نهادهمی 1375-94تولید این محصول برای دوره زمانی 

عنوان سال پایه، مقدار شاخص  به 1375با در نظر گرفتن سال  .کار و انرژی اشاره نمودطیور، نیرویتوان به دانمی
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ها نسبت وری کل عوامل تولید برای این سال یک در نظر گرفته شده و سپس مقادیر این شاخص برای بقیه سالبهره

 استفاده گردیده است. DPINافزار از بسته نرم TFPگیری و تجزیه شاخص به سال پایه محاسبه گردید. برای اندازه

 

 نتایج و بحث

نشان   1375-1394های گوشتی ایران طی دوره به طور متوسط مرغداری(TFPE)وری کارایی بهرهج نتای 1جدول 

های تمام دوره های گوشتی دروری کل عوامل تولید مرغداریبر اساس نتایج حاصل، متوسط کارایی بهره دهد.می

از سال ( TFPE)وری ارایی بهرهتوان گفت کباشد. بدین ترتیب میمی 606/0مورد بررسی کوچکتر از یک و معادل 

در سال  434/0به  1375در سال  466/0ای که از کاهش چشمگیری نیافته است، به گونه 1394تا سال  1375

مقدار ناچیزی  طی دوره مورد مطالعه به TFPموجود از حداکثر  TFPرسیده است. به این معنا که شکاف بین  1394

 ران طی دورههای گوشتی ایمرغداری (TFPE)وری متوسط کارایی بهرهات روند تغییر 1شکل  افزایش یافته است.

ها اریدر مرغد وری عوامل تولیددهد که حالت نوسانی دارد و جا دارد که کارایی بهرهرا نشان می 1375-1394

 افزایش یابد.

 
 1375-1394دوره های گوشتی ایران طی (به طور متوسط مرغداریTFPEوری )( نتایج کارایی بهره1جدول )

 TFPE سال

1375 1 

1379 472/0 

1389 599/0 

1390 627/0 

1393 509/0 

1394 434/0 

 های تحقیقماخذ: یافته                 
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 1375-1394های گوشتی ایران طی دوره مرغداری (TFPE)وری . متوسط کارایی بهره1نمودار 

استان نشان  به تفکیک 1375-1394های گوشتی ایران را  طی دوره وری مرغدارییج کارایی بهره( نتا2جدول )

 ریوی بهرهرین کارایآذربایجان شرقی دارای باالت دهد نتایج حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه، استانمی

(TFPE) (711/0و استان بوشهر کمترین کارایی بهره )( را دار357/0وری )جه به نتایج که شکاف باشد. لذا با توا می

نهایتا  باشد.می 354/0ا بهای مورد مطالعه برابر های استانوری در بین مرغداریوری موجود از حداکثر بهرهبین بهره

-نارند. همادگیری شمهای مورد مطالعه با همدیگر تفاوت چوری کل عوامل تولید در استاناینکه میزان کارایی بهره

 ی، زنجان،وری آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان رضوشود شاخص کارایی بهرهور که در جدول مشاهده میط

العه مورد مط در طی هاسمنان، فارس، قم، قزوین، کرمان، گیالن، مازندران، مرکزی و یزد باالتر از میانگین استان

 مانشاه واحمد، کریالم، بوشهر، کهکیلویه و بویرهای هرمزگان، اباشد در حالی که میزان این شاخص در استانمی

ر بعیت حاکم شود که شرایط تولیدی و وضباشد. بدین ترتیب مشخص میتر از متوسط کل کشور میلرستان پایین

 ای دارد.های اقتصادی مورد مطالعه در طی دوره زمانی مورد نظر تفاوت قابل مالحظهبنگاه

 1375-1394های گوشتی ایران به تفکیک استان طی دوره مرغداریوری ( نتایج کارایی بهره2جدول )

شاخص کارایی  استان

 وریبهره

 وریشاخص کارایی بهره استان 

711/0 آذربایجان شرقی 537/0 قزوین   

470/0 آذربایجان غربی 545/0 قم   

515/0 اردبیل 510/0 کردستان   

500/0 اصفهان 610/0 کرمان   

396/0 ایالم 422/0 کرمانشاه   

357/0 بوشهر 372/0 کهکیلویه و بویراحمد   

/498 تهران و البرز 650/0 گلستان   

بختیاری و الحچهار م  467/0 550/0 گیالن   
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594/0 خراسان رضوی 437/0 لرستان   

503/0 خوزستان 679/0 مازندران   

538/0 زنجان 649/0 مرکزی   

586/0 سمنان 380/0 هرمزگان   

438/0 سیستان و بلوچستان ان همد   464/0  

550/0 فارس 576/0 یزد   

518/0 میانگین کل    

 های تحقیقماخذ: یافته                     

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
دف از رای این هب بوده،های گوشتی ایران وری کل عوامل تولید مرغداریمحاسبه کارایی بهرههدف از این مطالعه 

 کل وریبهره کارایی ساالنه میانگین ه،مدآ بدست نتایج سساا گردید. برشاخص اقتصادی فیرو پریمونت استفاده 

 ختلف متفاوت است.های مکه این رقم در استانباشد می %18برابر با   های گوشتی ایرانمرغداریدر  تولید ملاعو

رصد و کمترین د 9/88ا بوری در استان آذربایجان شرقی طی دوره مورد مطالعه برابر باالترین مقدار رشد کارایی بهره

ز این مطالعه پیشنهاد با توجه به نتایج حاصل ا باشد.درصد می 1/29خراسان رضوی و معادل با  میزان رشد در استان

از  استفاده کنولوژی ووری پایینی دارند، با افزایش بودجه و بهبود وضعیت تهایی که کارایی بهرهشود در استانمی

ر داد. نظ قدور کاهشمها را تا حد های مورد مطالعه شکاف به وجودآمده بین آنمرغداریمنابع و امکانات بیشتر در 

ایط ربه و شرفاده از تجهای مختلفی را تجربه کردند، استوری وضعیتهای مختلف از حیث کارایی بهرهبه اینکه استان

ایی رتقا کارنهایتا ا وری وبهبود بهره تواند گام موثری برهای دیگر میهای موفق در واحدهای تولیدی استاناستان

 وری داشته باشد.بهره
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