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 چکیده

بیش از پیش مورد وری را ، اهمیت و لزوم ارتقای بهرهافزایش جمعیت جهان و محدودیت منابع تولید زمینه مطالعاتی:

های اثرگذار در لفهمواز  وری عوامل تولید در بخش کشاورزیبهره رشد توجه قرار داده است همچنین با توجه به اینکه

مناسبی در تواند راهنمای وری عوامل تولید میهای تغییر دهنده بهرهشناخت مولفه باشد، لذافرایند توسعه اقتصادی می

مرغداریکل عوامل تولید وری بهره ه و تحلیلمحاسبمطالعه حاضر با هدف  هدف: اقتصادی باشد.نیل به توسعه جهت 

گیری تولید با بهره عوامل کل وریمحاسبه و تجزیه بهرهبه  از آنجایی که این مقاله  کار:روش های گوشتی صورت گرفت.

-94های سال دوره زمانی های داده از بدین منظورپردازد لذا می و شاخص فیرو پریمونت هاداده پوششی تحلیل روش از

وری کل عوامل تولید شاخص بهره میانگینمورد مطالعه طی دوره  های تحقیقبر اساس یافته نتایج: بهره گرفته شد 1375

درصد داشته  3/10و به طور میانگین نسبت به سال پایه رشدی برابر با  سیر صعودی داشتههای گوشتی برای مرغداری

لعه ایران کمتر از یک های گوشتی مورد مطا( نیز در بین مرغداریTFPEوری کل عوامل تولید )میانگین کارایی بهره است.

ه سال بوری کل عوامل تولید در طول این دوره نسبت ن است که کارایی بهرهباشد که این امر بیانگر آمی 606/0 و برابر با

-. همچنین نتایج حاصل از کارایی مقیاس پسماند و کارایی ترکیبی پسماند بیانگر این است که مرغداریپایه کاهش یافته است

بررسی  اند.ها و ستاده در اثر پیشرفت تکنولوژی به صورت کارا عمل نکردههای گوشتی مورد مطالعه از نظر ترکیب نهاده

با اختالف چشمگیری  باشد وهای مورد مطالعه نزدیک به یک میکه در استان ید آن استؤمنیز  گراستاده اسیمق ییکارا

های گوشتی در مرغداری وریبهرههمچنین تغییر تکنولوژی عاملی موثر در افزایش  اند.مناسب( نداشته یی)کارا کیعدد 

ها مرغداریدر  وریبهره حاکی از آن است که نیل به افزایشنتایج  گیری نهایی:نتیجهباشد. دوره مورد مطالعه میطی 

 دردارای راندمان باال و  شدهاصالحگیری از نژادهای بهره در این راستاباشد. مناسب مینیازمند توجه به تکنولوژی 

بخش گذاری سرمایههای دولت و کمکنین چهم. تواند ضریب تبدیل دان طیور را ارتقاء دهدمیها مرغداری واحدهای

 . رودبه شمار میهای گوشتی کشور در جهت ارتقای مقیاس واحدهای مرغداری مهم خصوصی، گامی

 

کارایی مقیاس پسماند، مرغداری  وری،، کارایی بهرهپریمونتوریشاخص ف ،وری کل عوامل تولیدبهره کلیدی:واژگان  

 گوشتی

 

 

 



 مقدمه 

های ملی هر کشور به وری یکی از اولویتارتقای بهره

آید و ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد حساب می

اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه به آن 

ای که کشورهای موفق صنعتی و به گونه ،وابسته است

رشد تولیدشان ای از مالحظهدرحال توسعه، بخش قابل 

)جهانگرد  اندآورده وری به دسترا از طریق ارتقای بهره

یکی از  رشد روزافزون جمعیت جهان (.2013و همکاران 

مسائل جوامع بشری در جهت تامین مواد غذایی ترین مهم

های انجام شده باشد. بررسیمی سالم و کافی مورد نیاز

از مردم دنیا به ویژه  توجهیبخش قابل دهد که نشان می

برند در جوامع در حال توسعه از کمبود پروتئین رنج می

، بخصوص پروتئین حیوانی، نقش و از آنجا که پروتئین

اساسی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و میزان آن باید به حد 

 (.2011ان شیرازی و همکاران یبهینه برسد )ثابت

و اساسی بخش  های مهمصنعت طیور یکی از زیربخش  

ای از نیازهای کشاورزی و از لحاظ تامین بخش عمده

 غذایی پروتئینی کشور از اهمیت شایانی برخوردار است.

های زیادی که در زمینه اریگذبا توجه به سرمایه

های پرورش طیور و احداث واحدهای مرغداری طی سال

برداری نشان از عدم بهره شواهد گذشته انجام گرفته،

کامل از کل ظرفیت بالقوه این صنعت دارد )صدقی و 

 ایران در صنعتی شکلبه  طیور پرورش (.2014صادقی 

-تخم یا وزهریک هایجوجه کردن وارد با 1333 سال از

 آغاز شده خارجی اصالح نژادهای دار ازنطفه هایمرغ

 امروزه که بود حدی به مدت این در آن توسعه و شد

 حیوانی پروتئین از توجهی قابل بخش است توانسته

 مختلف واحدهای حاضر در حال .نماید فراهم را کشور

 توسعه ایران نقاط اقصی در و وسیع سطح در مرغداری

این  توسعه هافعالیت برخی با رابطه در که طوریبه یافته

 وجود دلیل به متأسفانه ولی باشدمی نیاز حد در صنعت

 های انجامگذاریسرمایه از فراوان، مشکالت و مسائل

-نمی استفاده و صحیح کامل طوربه زمینه این در شده

 فعالیت از شش ما کشور در طیور پرورش شود. صنعت

 پرورش اجداد، مرغ پرورش الین، مرغ پرورش اصلی،

 گذار،تخم مرغ روزه، پرورش یک  جوجه تولید مادر، مرغ

 پولت پرورش جنبی فعالیت یک و گوشتی مرغ پرورش

 از اطالع یاد شده، هایفعالیت بین از .است شده تشکیل

 مرغ پرورش هایمرغداری هایفعالیت چگونگی نحوه

 و اصلی محصولزیرا  است، اهمیت حائز بسیار گوشتی

 که است مرغ ها، گوشتمرغداری نهایی این دسته تولید

 از بخشی تأمین در مغذی و مهم پروتئینی ماده عنوانبه

 دارد بسزایی سهم جامعه نیاز مورد حیوانی پروتئین

های نعت مرغداری در دههص (.2018 مرکز آمار ایران)

زایی جمله اشتغال از اخیر در ایران به دالیل گوناگونی

زیاد، مناسب بودن دوره بازگشت سرمایه، تنوع و کیفیت 

مناسب محصوالت، پایین بودن ضریب تبدیل غذایی و 

، از رشد روز افزونی وجود بازار بزرگ مصرف

از تامین امنیت غذایی  قابل توجهیبرخوردار بوده و سهم 

کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی میزان 

که ایران با  دهددر ایران و جهان نشان می گوشت مرغ

میلیون تن گوشت مرغ، با سهمی معادل  9/1 حدود تولید

کشور تولیدکننده  207 درصد، رتبه هفتم را در بین 2/1

وشت مرغ جهان در اختیار داشته است )مشایخی و گ

  (.2015همکاران 

 20520، تعداد 1397ل سادر  طبق آخرین آمار موجود

تی در کشور وجود شمرغداری با فعالیت پرورش مرغ گو

واحد مرغداری فعال  15322 این تعداد ته است که ازشدا

بین د. همچنین در نشباواحد غیر فعال می 5189 و

 های مازندران،تی استانشهای پرورش مرغ گومرغداری

اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد مرغداری را 

 اند.داده صهای کشور به خود اختصادر بین سایر استان

های گوشتی در سال سرشماری مرغدارینتایج  طبق

که تعداد جوجه فعال بوده است واحد  15447تعداد  1396

میلیون قطعه و  1105 هاده در سالنشروزه ریخته  یک

یافته برای این تعداد مرغداری  وزن مرغ زنده پرورش

 1شکل  . باشدهزار تن می 2540با  تی فعال برابرشگو

های روند تغییرات مقدار تولید مرغ زنده در مرغداری



را نشان  1369-96های پرورش مرغ گوشتی در طی سال

 . (2018)مرکز آمار ایران  دهدمی

 

 
 

Figure 2- Changing trends in broiler chicken 

production of the farms in the period of 1369-96 
 

-وری از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظاموضوع بهرهم  

های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده و در افزایش 

وری افزایش سزایی دارد. وقتی بهرهتولیدملی نقش به

امل تولید ویابد، تولید ناخالص ملی سریعتر از عمی

-وری در کاهش هزینهیابد. همچنین، نقش بهرهافزایش می

وری بهره    ها حائز اهمیت است. عالوه بر این، ارتقای 

جویی در استفاده از منابع تولید و کاهش آثار به صرفه

وسعه شود که در فرایند تسوء زیست محیطی منجر می

-پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است. باالخره بهره

های آنها، از عوامل وری عوامل تولید به همراه قیمت

 امینی و فرهادی) ی قیمت تولیدکننده می باشدتعیین کننده

 از استفاده چگونگی و میزان به وریبهره (.2011 کیا

 دوره یک ویژه، تولید فرایند یک در تولید عوامل یا هانهاده

 دستیابی برای مشخص جغرافیایی محدوده و یک معین

-بهره سطح ارتقای باشد.می مربوط شده، تعیین اهداف به

 بهینه استفاده اقتصادی، رشد افزایش سبب تواندمی وری

افزایش  و افزایش سودآوری ها،هزینه کاهش منابع، از

 (.2011گردد)رفیعی  تولید توان

 مطالعات آن تغییرات وعوامل تولید  وریبهره مورد در  

اصفهانی  .است گرفته صورت خارج و داخل در متعددی

ای به بررسی عوامل موثر بر ( در مطالعه2011و خزائی )

                                                           
1  Kiani 

نتایج  .رضوی پرداختندخراسان کارایی مرغداران استان 

حاکی از آن بود که میانگین کارایی مرغداران مورد 

درصد  90ا بنسبت به مقیاس برابر ثابت مطالعه در بازده 

-درصد می 93و در بازده متغیر نسبت به مقیاس برابر 

همچنین متغیرهای تحصیالت و تجربه نیز اثر  باشد.

برادران و قدسی  داری بر میزان کارایی دارند.معنی

وری کل عوامل ( در مطالعه خود به مقایسه بهره2017)

به کمک تحلیل  1379-94های تولید مرغ گوشتی طی سال

ها با استفاده از روش عاملی و ارزیابی کارایی استان

. نتایج نشانگر آن بود که ندها پرداختتحلیل پوششی داده

های بوشهر، زنجان، سیستان و بلوچستان و استان

و بویراحمد در استفاده از منابع انرژی و استان  کهکیلویه

اند کردهتر عملبوشهر از حیث استفاده از منابع اولیه کارا

وری عوامل تولید و نهایتا استان تهران با باالترین بهره

( با استفاده از 2019دشتی و همکاران )باشد. می روروبه

ها و شاخص هیکس مورستین روش تحلیل پوششی داده

های شیری صنعتی وری کل عوامل تولید گاوداریبهره

قرار مورد بررسی  1362-92های سال    طی را کشور 

-به طور متوسط شاخص بهرهبرابر نتایج حاصله  دادند.

 درصد 15وری کل عوامل تولید نسبت به سال پایه 

وری کل عوامل افزایش داشته است. همچنین کارایی بهره

روند کاهشی داشته است و  1392تا  69تولید از سال 

نشان داد که در دهه  TFPارزیابی و تحلیل منابع تغییرات 

کارایی مقیاس پسماند  TFPرین جز تغییرات مهمت 1370

گرا و در دوره دوم مطالعه، تغییرات تکنولوژی به ستاده

-گاوداری TFPترین عناصر تغییرات عنوان یکی از اصلی

  آید.های شیری صنعتی کشور به شمار می

وری در عوامل موثر بر افزایش بهره( 2008) 1یانیک

-2004طی دوره  پاکستان زیربخش کشاورزی سند

ارزیابی  با استفاده از شاخص ترنکویست تیل 1970

 . نتایج حاکی از آن بود که متوسط رشد ساالنهنمود

 درصد تخمین زده شده است 8/1برای سند  وریبهره

همچنین هزینه تحقیقات در کشاورزی از عوامل موثر بر 



( در 2011) 1ایکه و اگومبا. باشدوری میرشد بهره

به بررسی اقتصادی تولید مرغ گوشتی در  پژوهشی

های کوچک نیجریه با استفاده از روش تحلیل مرغداری

بود که  آن دها موییافته تند.رگرسیون چند متغیره پرداخ

کار و همچنین متغیرهایی نظیر دان طیور، نیروی

دسترسی به اعتبارات از عوامل موثر بر تولید گوشت مرغ 

 2سانزیدور و سلیم ده است.در منطقه مورد مطالعه بو

وری کل عوامل تولیدی ی تغییرات بهرهتحقیق( در 2013)

و منابع رشد در کشاورزی بنگالدش برای دوره زمانی 

 نشان داد که هایافتهرا بررسی نمود.  2008-1948

است  داشتهدرصد  57/0با  رشدی معادل TFP متوسط

همچنین  باشددلیل عمده آن پیشرفت تکنولوژی میکه 

 در مناطق مورد بررسی کارایی مقیاس نیزو کارایی فنی 

گذاری  است، لذا منابع، اندازه مزرعه، سرمایه پایین

دهد. را تحت تاثیر قرارمی TFPتحقیق و توسعه، رشد 

  ( به برآورد ناپارامتری تغییر 5201) 3و همکاران خان

 کارایی در کشاورزی برودایکر استرالیا با وری وبهره

های برآورد توابع فاصله و شاخص استفاده از روش

پرداختند.  1990-2011های فیرپریمونت در طی سال

وری کل در مناطق مختلف بهرهکه  بیانگر آن بودنتایج 

با است.  های مختلفی رشد داشتهعوامل تولید به نسبت

 59/0وری کل عوامل تولید این حال متوسط رشد بهره

وری ناچیز در رغم رشد بهرهعلیدرصد بوده است و 

ی مورد مطالعه، کشاورزی در برودایکر رشد طول دوره

روند نزولی  اصلی عامل ضمن اینکه منفی داشته است

کاهش رشد در امکانات فنی )پیشرفت وری، رشد بهره

 باشد.میکشاورزی استرالیا حوزه تکنولوژی( در 

وری کل ( در تحقیقی منابع رشد بهره2015) 4نتیسزبیل

با  را های لیتوانیرکشاورزی خانواعوامل تولید در بخش

-2009های استفاده از شاخص فیرپریمونت در طی سال

 مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج حاصله، 2004

                                                           
1 IKE P.C. and C.O.A. Ugwumba 
2  Sanzidur & Salim 
3 U Khan et al 
4 Balezentis   

 وری کل عوامل تولیدی بهرهتعیین کنندهکارایی فنی عامل 

همچنین مزارع با مقیاس کوچک یکی از مشکالت  .است

که در نتیجه نشانگر  شودمحسوب میکشور جدی این 

-های کشاورزی برای بهینهنیاز به اجرای برخی از شیوه

 5هروه داکپو و همکارانباشد. سازی منابع موجود می

وری و ای به ارزیابی تغییرات بهره( در مطالعه2016)

اجزای آن در بخش کشاورزی کشور فرانسه طی دوره 

با استفاده از شاخص فیرو پریمونت  2014-2002

در طی این دوره همه  های تحقیقبر اساس یافتهپرداختند. 

رو بودند. مزارع خوک و روبه TFP مزارع با پیشرفت

اند در حالی که وری را داشتهطیور کمترین افزایش بهره

( در صد1/19وری )از بیشترین افزایش بهرهها گاوداری

نین تغییرات کارایی با بیشترین چ. همبودندبرخوردار 

در حالی که  بودهTFP عامل در تغییر افزایش موثرترین

عامل تغییرات تکنولوژی در مزارع با کشت مختلط 

با  (2019) 6مینگیشی بیشترین تاثیر را داشته است.

روش پارامتری و ناپارامتری به  بهوری ی بهرهتجزیه

بررسی تغییرات تکنولوژی، کارایی و مقیاس با استفاده 

در  2017-2005های کوئیست برای سالاز شاخص مالم

ها موید آن پرداخت. یافتهآمریکا  نسیناویسک تولید لبنیات

تغییرات به دلیل وری بود که بیشترین افزایش بهره

با  تکنولوژی در مزارعاست و بهبود بوده کارایی فنی

است. کیجک  شدهوری بهره سبب افزایش کوچک مقیاس

وری ای تغییرات در بهره( در مطالعه2019) 7و همکاران

طی  را کشور عضو اتحادیه اروپا 25کشاورزی  بخش

با استفاده از شاخص فیرو  2004-2016های سال

که در  آن بود نشانگر. نتایج ندگیری کردپریمونت اندازه

وری کل کشورهای عضو جدید اتحادیه اروپا میزان بهره

شور عضو ک 15( نسبتا کمتر از TFPعوامل تولید )

  اتحادیه اروپا بوده است.

1 Hervé Dakpo 
6 Minegishi 

Kijek 7 



ات تحقیق دهددر مجموع مرور مطالعات نشان می   

وری عوامل مختلفی در خصوص بررسی تغییرات بهره

ای در این بین مطالعه تولید صورت گرفته است لیکن

-بهره     وجود ندارد که به طور کامل به تجزیه تغییرات 

با های کشاورزی کل عوامل تولید در فعالیتوری 

در این تحقیق . استفاده از شاخص فیروپریمونت بپردازد

وری کل عوامل ی تغییرات بهرهبرای محاسبه و تجزیه

و شاخص فیری آن، از تولید به اجزای تشکیل دهنده

 گردد.پریمونت با به کارگیری تابع مسافت استفاده می

-بینانه از وضعیت بهرهبرای درک علمی و واقع بنابراین

های وری عوامل تولید واحدهای مرغداری گوشتی استان

ها و عناصر اثرگذار بر کشور و نیز شناخت مؤلفه

وری انجام پژوهش حاضر منطقی و تغییرات بهره

رسد. از این رو هدف اصلی مقاله می نظره ضروری ب

های وری کل عوامل تولید مرغداریمحاسبه و تحلیل بهره

-گوشتی ایران با بکارگیری شاخص فیروپریمونت می

  باشد

 

 هامواد و روش

وری کل عوامل گیری بهرهاندازهاز دیدگاه علم اقتصااااد، 

ی پارامتر به دو روش  ید  )اقتصااااادسااانجی( و  کتول

شاخص اعداد( در روش .گیرد صورت می ناپارامتریک )

وری عواماال تولیااد بر گیری بهرهاناادازه پااارامتریااک

توابع تولید، هزینه و  شاااملهای اقتصااادساانجی تکنیک

 وریپارامتریک بهرهو در روش غیر باشدسود متکی می

ریزی ریاضااای، از طریق الگوی برنامه کل عوامل تولید

تئوری عدد شاااخص و روش حسااابداری رشااد تعیین 

روش پارامتریک مورد تردید اقتصاددانان قرار  گردد.می

ضیات جمع شکالت انتخاب دارد زیرا در آن فر پذیری، م

یک تابعی و نقض فروض کالسااا ها برای برآورد فرم 

ضاارایب وجود دارد، اما در روش ناپارامتریک نیازی به 

شد ضیات ذکر  صریح مدل و فر ست و اندازهت گیری ه نی

در (. 1994باشد )آرناده پذیر میکم هم امکانبا اطالعات 

                                                           
1 Christensen 

شد بهره صورت گرفته و زمینه ر وری مطالعات مختلفی 

های زیادی در ادبیات اقتصادی ارائه شده است که روش

شاخص ایدهها میترین آناز مهم ستفاده از  آل توان به ا

مدیریتی، تخمین های فیشاار، مدل مانده سااولو، شاااخص

. (2017 )قادرپور کوئیست اشاره نمودتابع فاصله و مالم

ندازه رایجروش  ید وری کل عواملگیری بهرهبرای ا  تول

ستاده شاخص  ست که یک  شاخص از این ا ی کل و یک 

، ساااپس گرددمیمحاسااابه  مورد اساااتفادههای نهاده

وری کل عوامل به صورت نسبت شاخص ستاده به بهره

اصاالی اختالف  علت شااود.میشاااخص نهاده محاساابه 

نظران در انتخاب یک روش شاخص عددی برای صاحب

 1)کریسااتنساان باشاادمی هاها و سااتادهکردن نهادهجمع

1975.) 

هایی است که کوئیست از جمله شاخصشاخص مالم

عات قیمتی نیاز وری به اطالگیری بهرهبرای اندازه 

وری تجزیه بهره به DEAنداشته و با استفاده از روش 

پردازد. اخیرا دو شاخص هیکس مورستین و می

توانند تغییرات فیرپریمونت نیز معرفی گردیده که می

کنند.  محاسبهوری را بدون داشتن اطالعات قیمتی بهره

-( نشان دادند که شاخص مالم1998فیر و همکاران )

کوئیست، فقط قابل تجزیه به تغییرات تکنولوژی و 

( نشان داد 2008باشد. اودانیل )تغییرات کارایی فنی می

جمله من ،به چند جزء عوامل تولید وریکه شاخص بهره

کارایی ترکیبی )همراه با تغییرات تکنولوژی و کارایی 

از این رو اودانیل  د،گردتجزیه می و کارایی مقیاس فنی(

نشان داد که تجزیه شاخص مالم کوئیست گاها  (2010)

امطمئن در تغییرات فنی یا تغییرات کارایی نمنجر به نتایج 

شاخص قادر به نشان دادن تغییر همچنین این خواهد شد. 

هایی که قابل تجزیه باشد. در میان شاخصنمی در مقیاس

 ها نسبت به بقیهباشد، برخی شاخصبه چندین جزء می

شاخص  .دارندبرخور یشتریقابلیت اطمینان ب از

وری و اجزای گیری تغییرات بهرهپریمونت در اندازهوفیر

اوال  زیرا ،یت داردحارجمورستین آن به شاخص هیکس



این شاخص بر اساس توابع فاصله تعریف شده و توابع 

ای و فاصله امکان تشریح یک تکنولوژی تولید چند نهاده

این که نیاز به اتخاذ هدف رفتاری چند محصولی را بدون 

سازی سود( سازی هزینه یا حداکثرخاص )مانند حداقل

نیازی به و کند در مورد آن وجود داشته باشد، فراهم می

نیاز به برآوردهای ثانیا به دلیل عدم .اطالعات قیمت ندارد

اقتصادسنجی و عدم لزوم انطباق آن بر یک فرم تابعی 

تکنیکی وآماری که معموال در های خاص از محدودیت

 از باشد. همچنینکند به دور میروش پارامتری بروز می

 های خوب شاخص فیرو پریمونت این است کهویژگی

تغییرات مقدار آن تحت تاثیر افزلیش یا کاهش در کارایی 

در  لذا .(2011)اودانیل  باشدمقیاس و کارایی ترکیبی می

به  TFPی شاخصاین مطالعه برای محاسبه و تجزیه

ی آن از شاخص فیرو پریمونت دهندهاجزای تشکیل

 .گردداستفاده می

برای 𝑁,…,1=𝑛  ،(1988) 1همکاران و ریفطبق مطالعات 

ه زمانی در نظر برای دور 𝑡 = 1,…,𝑇تولیدکنندگان و 

،  tام در دوره زمانی i تولیدکننده  شود که گرفته می

kهای برداری از نهاده

it Rx   را برای تولید برداری از

به عنوان رابطه  TFP برد.به کار می jRitYهای ستاده

براساس شود، که ا تعریف میهستادهو  هانهادهبین 

نشان داده ( 1( به صورت رابطه )2008)  2تعریف اودانیل

 :شودمی

(1     ) 
it

it
it

X

Y
TFP  

باال  رابطه در    itit yYY  و itit xXX   به ترتیب

و  بوده جمع شدههاده ستاده و ن .Y و .X توابع جمع

 از نوع همگن غیرکاهشااای و خطی ای هساااتند کهشاااده

شمی صی که  نهایتاد. نبا شاخ  ،TFP  بنگاهi  ام در زمان

t   باراTFP   بنگاهh  ام در زمانs  مقایسااه را با یکدیگر

 )اودانیل شود( نشان داده می2به صورت رابطه ) کندمی

2011:) 

                                                           
et al äreF 1 

2 O’Donnell 

(2) 

iths

iths

hshs

itit

hs

it
iths

X

Y

XY

XY

TFP

TFP
TFP

,

,

,   

طه فوق    hsitدر راب YYithsY , 
hsitithsو XXX , 

شاااخص مقداری و  سااتادهبه ترتیب شاااخص مقداری 

وری کل عوامل شود که نتیجه آن بهرهنهاده را شامل می

  باشد.تولید می

چند وری های بهرهپریمونت یکی از شاخصوفیر شاخص

ر یتوسط ف بنا به این دلیل که اودانیلکه  باشدمنظوره می

محاسبه شده بود  1995و پریمونت در سال 

نامگذاری کرد. الزم به ذکر است که  فیروپریمونت

با خصوصیاتی نزدیک به  3شاخص دیگری به نام لو

با این تفاوت که محاسبه آن اما فیروپریمونت وجود دارد 

نیاز ها ها و ستادهنهادهقیمت  خصوص دربه اطالعاتی 

شاخص تجمعی فیروپریمونت که مثبت، غیر  .دارد

مسافت که در باشد، از توابع کاهشی و خطی همگن می

-( شرح داده شده است استفاده می4( و )3روابط )

 (:2011a )اودانیلکند

(3) ),,()( 000 tyxDyY  

(4)     001 ,, tyxDxX   

سافت مذکور     مقادیر برداربه ترتیب   xو  yدر توابع م

ستاده و نهاده و  .0D  و .1D  صلهتوابع ستاده و  فا

تا . باشاااندمی    نهاده های پریمونت به وشااااخص فیرن

 :شودنشان داده می( 5رابطه ) صورت
(5

) 

   
),,(

,,
.

),,(

,,
Pr

001

001

000

000
,

tyxD

tyxD

tyxD

tyxD
imontFare

it

hs

hs

it
iths  

شی داده    ش ستفاده از تحلیل پو توان ( میDEAها )با ا

لهتوابع  به نمود فاصااا حاسااا نابراین شااااخص  را م ب

اودانیل به همین خاطر فیروپریمونت را به دسااات آورد. 

هت( 2011 و 2010) یه شاااااخص  ج به و تجز حاسااا م

ها را وری فیروپریمونت، روش تحلیل پوششی دادهبهره

 توسعه داد.

وری کارایی بهره( ، 2010اسااتناد بر تعاریف اودانیل ) اب

(TFPE) شاهدهاختالف بین بهره شده و حداکثر وری م

Lowe 3  



ستفاده از  وری ممکن با بهره بیان تکنولوژی موجود را ا

 گردد:( تعریف می6)کند که به صورت رابطه می

  (6) 
***

itit

itit

t

it

XY

XY

TFP

TFP
TFPE  

-در واقع بیانگر بیشترین بهره TFP* در رابطه مذکور   

,** و t تکنولوژی زمانوری کل با  tt XY   دهنده نشاننیز

را به  TFPاست که باالترین ستاده  و هانهاده از مقادیری

های جمع دنبال دارد. متناسب با مقادیر ستاده و نهاده

به کارایی فنی ، TFPوری شاخص بهرهسازی شده 

(، OSE) 2گراکارایی مقیاس ستاده (،OTE) 1گراستاده

(، کارایی مقیاس OME) 3گراکارایی ترکیبی ستاده

 5(، کارایی ترکیبی پسماندROSE) 4گرای پسماندستاده

(RMEقابل تفکیک می )( بیانگر 11( الی )7باشد. روابط )

 :(2013 )توزر و ویالنوباشند این امر می

(7) 
OTEit =

Yit

Yit
≤ 1 

(8) 
𝑂𝑆𝐸𝑖𝑡 =

𝑌𝑖𝑡 𝑋𝑖𝑡⁄

�̃�𝑖𝑡 �̃�𝑖𝑡⁄
≤ 1 

(9) 
𝑂𝑀𝐸𝑖𝑡 =

𝑌𝑖𝑡

�̂�𝑖𝑡
≤ 1 

(10) 
𝑅𝑂𝑆𝐸𝑖𝑡 =

�̂�𝑖𝑡 𝑋𝑖𝑡⁄

𝑌𝑡
∗ 𝑋𝑡

∗⁄
≤ 1 

(11) 
𝑅𝑀𝐸𝑖𝑡 =

�̂�𝑖𝑡 �̂�𝑖𝑡⁄

𝑌∗
𝑖𝑡 𝑋∗

𝑖𝑡⁄
≤ 1 

حداکثر ستاده نشان دهنده   𝑌𝑖𝑡 با توجه به روابط باال،  

های تولید  itY باشد.قابل حصول با تکنولوژی موجود می

هایی از همدیگر مضرب ،itXکارگیری نهاده  شده از به

بیانگر  �̂�𝑖𝑡)نسبت محصوالت تولیدی ثابت باشد(.  باشند

گیری از عاملاقعی با بهرهو ستاده حداکثر
itX باشد. می

 �̃�𝑡 اینکه ضمن 
tXو

~
سازی های جمعها و نهادهستاده 

دهند که مقادیر آنها از حداکثرسازی شده را نشان می

TFP ها و که بردار ستاده با توجه به این محدودیت

                                                           
1 Output – oriented Technical 
2 Output – oriented Scale Efficiency  
3 Output – oriented Mix Efficiency   

ititهایی ازها مضربنهاده xy -میباشند حاصل می ,

( نمایش 12به صورت رابطه )  TFPتجزیه تغییرات  شود.

  ( :2011a)اودانیل  شودداده می

 

(12) 

 

 itititt

ititittit

RMEOSEOTETFP
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*
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در  hتوان برای بنگاه مشابه می طور( را به 12ی )هرابط

ام در  iبنگاه  TFP.  شاخصی که بدست آوردنیز  sزمان 

مقایسه  sدر زمان   hمربوط به بنگاه  TFPرا با  tزمان 

           :شودمیبیان ( 13کند به صورت رابطه )می
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(13) 

(14) 

تغییر  بیانگر( 14اولین عبارت در سمت راست رابطه )  

در زمان  TFPبین حداکثر  تفاوتکه  باشدمیتکنولوژی 

t  را با حداکثرTFP  زمان درs کند که می را محاسبه

را به خود بزرگتر یا کوچکتر از یک  مقادیر تواندمی

. جزء دیگر در سمت راست تغییرات اختصاص دهد

OTEit)گرا ستاده کارایی فنی OTEhs⁄)  نرخ  شکلکه به

حداکثر ستاده تجمعی ستاده تجمعی مشاهده شده به 

OSEit) ، کارایی مقیاسگرددممکن تعریف می OSEhs⁄) 

 و باشدمینیز بیانگر تغییرات ترکیبی نهاده یا ستاده 

RMEit)کارایی ترکیبی پسماند  نهایتا RMEhs⁄)  که

آنها  که یکی ازدهد را نشان می TFPتفاوت بین دو نقطه 

شده در این  ذکراجزای شود. می مقدار حداکثر را شامل 

خطی ریزیهای برنامهتوان با استفاده از مدلرا می رابطه

 .کرد برآوردها داده پوششی تحلیلروشو 

 هارویکرد تحلیل پوششی داده

-از روش تحلیل پوششی داده موضوع، با توجه به ادبیات

برای نشان دادن تکنولوژی تولید به صورت ( DEAها )

4 Residual Output –oriented Scale Efficiency 
5 Residual Mix Efficiency  
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دو در هر  DEAهای گردد. مدلاستفاده می فاصلهتابع 

است که  استوار فرضگرا بر این گرا و ستادهنهاده تحال

گرا خطی . در حالت ستادهباشد یمرز تولید خطی محل

 :شود( نشان داده می15به شکل رابطه )بودن مرز تولید 

(15) itit xy   

عالمت  بوده ضمن اینکه منفیغیر  و در رابطه فوق

 به  نسبت به بازده متغیر عالمتاین  باشدمی علومنام

. بر اساااس فرض بازده وابسااته اساات (VRSمقیاس )

کنولوژی تولید منفی باشد تبه مقیاس اگر نسبت متغیر

( بوده، IRTSدارای بازده صااعودی نساابت به مقیاس )

بازده غیر بزرگتر و یا برابر با صااافر باشاااد،  اگر 

بازده مثبت باشد،  ، اگربوده افزایشی نسبت به مقیاس

برابر با صفر  ( و اگرDRSبه مقیاس )نسبت کاهشی 

. خواهد داشااتبازده ثابت نساابت به مقیاس وجودباشااد 

هاده لت ن حا ید در مورد  به این گرا خطی بودن مرز تول

 که:  معناست

(16) itit xy   

بوده و  معیننا و عالمت مثبت و (16در رابطه )

ست سبت به بازده متغیر هب شدمی( VRSبه مقیاس ) ن . با

ستاده مربوط به مرزهای  صله نهاده و   نامبردهتوابع فا

 :شوندمینمایش داده ( 18( و )17) وابطر شکلبه 

(17)   1, 
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ریزی خطی در مسائل برنامهبا توجه به روابط ذکرشده، 

انتخاب مقادیری  برگرفته ازها روش تحلیل پوششی داده

نهاده را  ،مقدار تابع فاصااله باشااد کهمی برای پارامترها

 .سازدحداقل و یا ستاده را حداکثر 

گرا شاااامل انتخاب حالت نهاده در DEAاولیه  ائلمسااا

مقادیری برای،  صله نهاده را  و، ست که تابع فا ا

یا انتخاب پارامترهایی اساات که معکوس آن  حداقل کند )

 بودن بر روی مثبترا حداکثر کند(. از طرفی محدودیت 

که . محدودیت دیگری گردد اعمال بایساااتمی و

مال می پارامترگرداع که  ید شااارط د این اساااات  با ها 

  1, nrnr

t

I yxD  را باارایN,…,1n=  وt,…,1=r 

اسااات که  علت دانها ببرآورد کنند، اعمال این محدودیت

چنین برای م، هعدم وجود تنزل تکنولوژی را نمایش دهد

سیدن سخی ر ستی ، علومم پا سازی محدودیت نرمالبای

1
itx

 
فه  مهگردداضاااا نا ریزی خطی در . الگوی بر

 :خواهد بود (19رابطه )به شکل گرا حالت نهاده

(19) 
 t,…,1=r  

 و 
1,…,N=n 
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گرا شااامل انتخاب حالت سااتاده در DEA مسااائل اولیه

مقاادیری برای  فاصااالاه  و, تابع  که  اساااات 

 itit

t

o yxD گرا حداکثر نماید. مشاااابه حالت نهادهرا  ,

ته نشاااود  فت تکنولوژی در نظر گرف که پسااار برای این

بایسااتی محدودیت   1, nrnr

t

o yxD  برایN,…,1=n 

 یجواب برای به دسااات آوردند. گرداعمال  t,…,1=rو 

ساااازی محدودیت نرمال بایساااتمی معلوم 1
ity 

ریزی خطی در حااالاات برنااامااه روش، ردیگ صاااورت

 شاااودنشاااان داده می( 20رابطه ) شاااکل گرا بهساااتاده

 :(2010لی)اودان
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 1,…,N=n 
   و

    1,…,t=r 
(20) 

  

ریزی خطی قابل حل ین مسائل به وسیله نرم افزار برنامها

 باشند.می

 مطالعه ینا در جهت نآاز  هاداده پوششی تحلیل دیکررو 

      متریکراپا هایشرو فخال برکه  ستا شده بنتخاا

 ،فنی ییراکا مانند ییراکا مختلف اعنوا بین نداتومی

 ینا .کند دیجاا وتتفا ،رکیبیت ییراکاو  سمقیا ییراکا

 دنکر اپید نیزو  ییراکا زمر تخمین یابر تنها نهروش 

دارد،  باالیی تکایا قابلیت راکانا دهایحدر وا هالمد نقش



 مختلف حسطو به ییراکا تجزیه یابر نآاز  انتومیبلکه 

 یابیارز ،دهاحوا دعملکردر  خیلد هایلعامو مدیریت

 یابیو ارز شده لعماا هایتسیاس یابیارز ،بهینه هازندا

 (.2012 )محفوظیان دکر هدستفاا نماز لطودر  وریبهره

 هداد توضیح ارگهدستا ییراکا قادیرم تنها پژوهش یندر ا

 صورت نهما به گراهادنه دیکررو ل،حان یا با ،ستا شده

 هرشاا ردمو (2010  نیل)اودا توسط که ستا تعریف قابل

 در بخش موادلذا از آوردن دوباره ، ستا شده هداد ارقر

مورد استفاده های دادهها جلوگیری به عمل آمد. و روش

های مرغداری این تحقیق از نتایج طرح آمارگیریدر 

، 1375های استان کشور در سال 28گوشتی کشور، از 

گردآوری شده  1394و  1393، 1390، 1389، 1379

آمار و اطالعات  توسط مرکز آمار ایران اخذ شده است.

مورد استفاده در این مطالعه، اطالعات مربوط به مقادیر 

های به کاررفته در تولید گوشت مرغ و میزان تولید نهاده

باشد. از می 1375-94این محصول برای دوره زمانی 

روند هایی که در تولید گوشت مرغ به کار میجمله نهاده

با  .انرژی اشاره نمودکار و ، نیرویطیورتوان به دانمی

به عنوان سال پایه، مقدار  1375در نظر گرفتن سال 

وری کل عوامل تولید برای این سال یک در شاخص بهره

نظر گرفته شده و سپس مقادیر این شاخص برای بقیه 

-ها نسبت به سال پایه محاسبه گردید. برای اندازهسال

 DPINافزار از بسته نرم TFPگیری و تجزیه شاخص 

 استفاده گردیده است.

 نتایج و بحث

وری کل عوامل تولید و انواع کارایی ر این تحقیق بهرهد

گرا تحت بازده متغیر به مقیاس با استفاده از ستاده

های ایران محاسبه شاخص فیرو پریمونت برای استان

-94های گردیده، سپس تغییرات تکنولوژی در طول سال

که گفته شد، شاخص  همانگونه است. شدهبررسی  1375

از وری کل عوامل وری فیروپریمونت، تغییر بهرهبهره

گیری اندازه فاصلهبا استفاده از تابع را  t+1به  tدوره 

پریمونت کند. با توجه به اینکه محاسبه شاخص فیرومی

صورت گرفته است، مقادیر   فاصلهبا استفاده از تابع 

برآورد شده برای این شاخص، بیانگر بهبود  1بزرگتر از 

خواهد  در واحدهای مرغداریوری عوامل تولید در بهره

 بود.

آن را به طور  یو اجزا یوربهره راتییتغ نتایج 1جدول 

 -94 های گوشتی طی دوره زمانیبرای مرغداری متوسط

نتایج حاصل، متوسط دهد. بر اساس نشان می 1375

های گوشتی وری کل عوامل تولید مرغداریکارایی بهره

های مورد بررسی کوچکتر از یک و معادل در تمام دوره

-توان گفت کارایی بهرهباشد. بدین ترتیب میمی 606/0

کاهش  1394تا سال  1375( از سال TFPEوری )

در سال  466/0ای که از چشمگیری نیافته است، به گونه

رسیده است. به این معنا  1394در سال  434/0به  1375

طی دوره  TFPموجود از حداکثر  TFPکه شکاف بین 

مورد مطالعه به مقدار ناچیزی افزایش یافته است. شایان 

وری کاهش یافته، ذکر است در سالی که کارایی بهره

 تکنولوژی افزایش یافته است. پیشرفت
 

Table1- Components TFP index in broiler chicken farms the period 1375-94 

Tech 

change 
TFPE RME 

index 
ROSE 

index 
OSE index OME 

index 
OTE 

index 
Year 

1 1 1 1 1 1 1 1375 
1 0.472 0.077 0.631 0.999 1 0.754 1379 
1 0.599 0.678 0.660 0.943 1 0.909 1389 
1 0.627 0.825 0.750 0.909 1 0.840 1390 

1.334 0.509 0.740 0.720 0.971 1 0.706 1393 
1.923 0.434 0.774 0.635 0.816 1 0.707 1394 

Source: Researches findings                        

 

وجود نوسانات در مقادیر به دست آمده برای  عالوه بر 

( OTE) کارایی فنی، نتایج  نشانگر آن است که کارایی فنی

تا حدی نسبت به سال پایه کاهش یافته است اما متوسط 

( برای کل دوره با تغییری مثبت 21/1تغییرات تکنولوژی )



قدار شاخص بیشترین و کمترین ممواجه بوده است. 

و  1379های ( به ترتیب در سالOSE)کارایی مقیاس 

اتفاق افتاده است. تغییرات تکنولوژی در هر دوره  1394

نشان باشد که یکسان می هااستانزمانی برای تمامی 

مورد بررسی دارای امکانات و  هایاستانکه  دهدمی

به علت  نیمچنهباشند. یکسانی می نسبتا تجهیزات تولید

گوشتی نسبت به های عدم تغییر مقیاس مرغداری

 پسماند اسیمق ییشاخص کارا تغییرات تکنولوژی

(ROSE) کارایی کاهش یافته است.  هینسبت به سال پا

روندی  های گوشتیدر مرغداری (RMEترکیبی پسماند )

روند افزایشی  1389-90نزولی داشته و تنها طی دوره 

شود حاصله مالحظه میبا توجه به نتایج  .است داشته

تکنولوژی توانسته است به طور قابل توجهی سبب تغیر 

-های استانوری کل عوامل تولید در مرغداریرشد بهره

 های کشور شود.

 
 

Components TFP index in broiler chicken farms the period 1375-94-Figure 2 

 

-می  را نشان  TFPکه اجزای تغییرات  2 شکلبه استناد 

محاسبه انواع کارایی بیانگر آن است که در سال دهد، 

های در مرغداری TFPمهمترین عامل تغییرات  1379

باشد. ( میRMEکارایی ترکیبی پسماند ) گوشتی کشور،

روند ها تغییرات تکنولوژی در طی این سال همچنین

طی دوره زمانی افزایشی را تجربه کرده است بطوریکه 

های گوشتی بهبود تکنولوژی در مرغداری 94-1390

به عنوان یکی از  خورد. این موردبه چشم میکشور 

 TFPبارزترین و تاثیرگذارترین عوامل تغییرات 

 .آیدکشور به شمار می های گوشتیمرغداری

 

 

 
Table 2- TFP and efficiency results in broiler chicken farms the period 1375-94 

 
TFP TFPE RME ROSE OTE OSE OME Province 

0.931 0.711 0.898 0.836 0.841 0.933 1 East Azarbayjan 

0.614 0.470 0.662 0.608 0.775 0.930 1 West Azarbayjan 

0.666 0.515 0.816 0.775 0.665 0.953 1 Ardebil 

0.615 0.500 0.746 0.581 0.880 0.764 1 Esfahan 

0.498 0.396 0.640 0.586 0.692 0.924 1 Ilam 

0.388 0.357 0.578 0.422 0.900 0.745 1 Bushehr 

0.692 0.498 0.737 0.661 0.744 0.899 1 Tehran & Alborz 

0.633 0.467 0.759 0.739 0.643 0.969 1 Chahar Mahal bakhtiyari 

0.791 0.594 0.747 0.656 0.901 0.863 1 Khorasan Razavi 

0.751 0.503 0.680 0.623 0.812 0.922 1 Khuzestan 



0.730 0.538 0.822 0.790 0.682 0.962 1 Zanjan 

0.847 0.586 0.778 0.760 0.774 0.978 1 Semnan 

0.520 0.438 0.672 0.614 0.707 0.916 1 Sistan & Baluchestan 

0.799 0.550 0.751 0.689 0.807 0.918 1 Fars 

0.728 0.537 0.765 0.713 0.741 0.940 1 Ghazvin 

0.703 0.545 0.732 0.709 0.764 0.969 1 Ghom 

0.680 0.510 0.723 0.680 0.750 0.941 1 Kordestan 

0.978 0.610 0.750 0.740 0.816 0.987 1 Kerman 

0.533 0.422 0.685 0.639 0.658 0.938 1 Kermanshah 

0.449 0.372 0.584 0.534 0.733 0.897 1 Kohkiluye & Boyerahmad 

0.966 0.650 0.804 0.736 0.883 0.917 1 Golestan 

0.784 0.550 0.727 0.630 0.875 0.885 1 Gilan 

0.600 0.437 0.587 0.563 0.792 0.965 1 Lorestan 

0.886 0.679 0.825 0.679 1.000 0.835 1 Mazandaran 

1.043 0.649 0.786 0.766 0.847 0.975 1 Markazi 

0.445 0.380 0.646 0.559 0.718 0.856 1 Hormozgan 

0.635 0.464 0.651 0.627 0.747 0.965 1 Hamedan 

0.888 0.576 0.699 0.689 0.838 0.985 1 Yazd 
Source: Researches findings 

 

وری کل عوامل تولید و بهره متوسط میزان 2 جدول  

گرا را تحت بازده متغیر نسبت به انواع کارایی ستاده

های گوشتی به تفکیک استان طی مقیاس در مرغداری

که طی  موید آن استدهد. نتایج نشان می 1375-94 دوره

مازندران دارای باالترین  دوره مورد مطالعه، استان

( )یک( و استان چهارمحال و بختیاری OTE) کارایی فنی

باشد. اختالف باالترین و ( می64/0کمترین کارایی فنی )

که نشانگر  باشد( می36/0ترین کارایی فنی معادل )پایین

رسیدن  . از این روباشدمی بیشترین فاصله از مرز کارا 

وری به مرز کارایی به منزله افزایش کارایی و رشد بهره

های گوشتی مرغداری TFPنتایج  مربوط به  باشد.می

معادل با TFP مرکزی باالترین  دهد که استاننشان می

 گلستان های کرمان،باشد همچنین استانرا دارا می 04/1

نزدیک به یک در  TFPشرقی با مقدار آذربایجان و

های استان از این حیثوضعیت مطلوبی قرار دارند. 

بوشهر و هرمزگان نیز به ترتیب دارای کمترین میزان 

TFP گراستاده اسیمق ییکارا ریمقادباشند. می (OSE )

ید آن است که علیرغم عدم کارایی موجود شکاف قابل ؤم

 ییکارا نیباالتر خورد.نمی این حیث به چشمتوجهی از 

-های کرمان و یزد میمتعلق به استان98/0معادل  اسیمق

باشد همچنین کمترین میزان کارایی مقیاس را در بین 

به  /74های مورد مطالعه را استان بوشهر معادل استان

درصدی ناشی از  26است و شکاف  خود اختصاص داده

گوشتی استان بوشهر در  هایمرغداریعدم فعالیت 

( OMEمنظور از کارایی ترکیبی ) باشد.مقیاس بهینه می

این است که با پیشرفت تکنولوژی ترکیب محصوالت تا 

است، از آنجایی که در این مطالعه  چه اندازه تغییر کرده

باشد لذا میزان کارایی فرایند تولید تک محصولی می

های مورد ستانها و برای تمام اترکیبی در تمام سال

کارایی  باشد. نهایتا اینکه میزانمی واحدبررسی برابر با 

های مورد مطالعه وری کل عوامل تولید در استانو بهره

کن کارایی پایین سبب کاهش یل دنتفاوت داربا همدیگر 

 وری گردیده است.بهره

 

  بحث
 راتییتغ یاز بررس یمتفاوت جیدر مطالعات مختلف، نتا

 آن بدست آمده هیو تجز دیکل عوامل تول یورهرشد بهر

برای  فیروپریمونت توان از شاخصاز این رو میاست 

تعداد  د.نموهای چند جانبه و چند وجهی استفاده مقایسه

از کاربردهای این شاخص  با وجود مطالعات کمی 

-می  به چشم های جذاب آن در بخش کشاورزی ویژگی

عبارتند از توزر و ویالنو که برخی از این مطالعات  خورد

(، خان و همکاران 2014الم و همکاران )س(، ا2013)

 وریبهره ارزیابی برای شاخصاین  از همگی که (2015)

 .کنندمی استفاده بنگالدش در کشاورزی



مقایسه و تحلیل بهروری کل عوامل از این مقاله، هدف 

 1375-94 هایطی سال تولید مرغداری گوشتی ایران

 وری کل عوامل تولیدبه عبارتی تخمین تغییر بهره ه،دبو

(TFP) و اجزای تغییر تکنولوژی و تغییر کارایی آن بود. 

که  برای این هدف از شاخص اقتصادی فیرو پریمونت

سازد استفاده امکان مقایسه چند جانبه را فراهم می

 شدر ساالنه میانگین ه،مدآ بدست نتایج سساا بر گردید.

 های گوشتی ایرانمرغداریدر  تولید ملاعو کل وریبهره

های استان که این رقم در باشددرصد می 3/10برابر با 

باالترین مقدار در استان کرمان  مختلف متفاوت است.

های اصفهان و کردستان درصد و در استان 30برابر با 

-بهرهتجزیه  با مطالعه نیدر ارشدی منفی داشته است. 

 انمیزدر  از اجزاهریک  میزان نقش دیکل عوامل تول یور

تعیین  را تولید ملاعو کلوری بهره یشافزا یا کاهش

 راتییتغ که یددگر همشاهد ییراکا مقادیر مقایسه با. گردد

کل  یوربهره افزایشدر ترین عامل موثر یتکنولوژ

بوده و های گوشتی کشور مرغداری درتولید عوامل 

-می 83/0وری کل عوامل برابر با میانگین شاخص بهره

وری کل پس از استان بیشترین مقدار رشد بهره باشد.

تهران،  قزوین،های اردبیل، استان کرمان به ترتیب به

با توجه به  تعلق دارد.و خراسان رضوی یزد کرمانشاه، 

مورد مطالعه نسبت به سال  اینکه تکنولوژی در مرغداری

و از عوامل موثر در تغییر  رشد قابل توجهی داشتهپایه 

باشد به این های گوشتی کشور میوری در مرغداریبهره

اصالح شده و دارای راندمان نژادهای  ترتیب استفاده از

 گیریبهرههای مرغداری و مدرن در سالن تجهیزات ،باال

از  گردد.تر پیشنهاد میبا کیفیت مطلوب طیوراز دان 

پسماند نیز نسبت به سال پایه آنجایی که کارایی مقیاس 

های گذاریسرمایههایی همچون کاهش داشته، سیاست

مقیاس ارتقای  و بخش خصوصی، گامی در جهت دولت

 های گوشتی کشور خواهد برداشت.واحدهای مرغداری

نتایج نشانگر آن بود که کارایی فنی عاملی تعیین کننده 

های مورد مطالعه بوده و باعث کاهش کارایی مرغداری

است. همچنین پایین بودن کارایی مقیاس در بعضی بوده 

با توجه به  آید.ها یک مشکلی جدی به شمار میاز استان

-استانشود در نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهاد می

که کارایی مقیاس پایینی دارند، با تعیین اندازه بهینه  هایی

  افزایش داد.ا کارایی آنها ر
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Introduction: Increasing the population and scarcity of resources, shows the importance and 

necessity of productivity. Considering the productivity of the agricultural factors in Iran being the 

biggest economic sector in Iran. Enhancement of interest is required to know the components and 

investigate the changes in the direction of achieving economic development. Productivity change is 

a crucial aspect of structural change. Studies show that most of the people in the world, and especially 

developing countries suffering from scarce of protein, so animals protein has important role in 

humans health and life and its quality and amount must be optimal. The poultry industry is the one of 

the most important sectors in the agricultural and is the one of the important protein source because 

of that in large amount of investments that has been done in the field of poultry farms. Therefore, for 

improving productivity requires to understanding of components and studying its changes can lead to 

economic development. The topic of productivity has been discussed from the beginning of human’s 

life history and it is so importance in all political and economic sectors and tries to increasing GNP. 

And the other role of productivity is in decreasing costs. Moreover, improving the productivity can 

save production resources and reducing the environmental impacts. 

Material and methods: The objective of the article is to assess comparison and analysis of total 

factor productivity of broiler chicken production. This article estimated total factor productivity (TFP) 

change and its components technological change and efficiency change. So decomposed these 

changes into technical change, technical efficiency change, and scale and mix efficiency change in 

broiler chicken farms by using Fare-Primont TFP indexes for this. The Fare-Primont Indices based 

on non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) Productivity measures of a decision making 

unit (DMU) that can be expressed as the ratio of an output quantity change index on an input quantity 

change index, can be referred to as ‘multiplicatively complete’ and does not require price information. 

Indeed, it relies to on non-linear weighting functions and normalized shadow prices. One of the 

attractive features of Fare Primont index is that if this index increased, it can completely be attributed 

to the increase in scale efficiency and mixed efficiency. The aggregate of Fare Primont index which 

is positive, non - decreasing and linear, uses distance functions. So the data envelopment analysis 

method (DEA) is used for showing the production technology as a distance function. In this study 

chosen the data envelopment analysis approach because of difference from parametric methods can 

make a difference between different kind of efficiency, such as technical efficiency, scale efficiency 

and mixed efficiency. This method not only is useful for estimating the efficiency of frontier and 

finding the role of models in the inefficient units. Besides it can used to analyze efficiency in the 
different levels of management and factors that involved in performance of units and using for 

assessing optimal size, evaluation of applied policies, and evaluation of productivity in over the years. 

In this way input and output quantity data were included for labor, bird seed, fuel, and chicken meat 

using records from the results of a sample survey of industrial broiler chicken farms in the provinces 

of Iran during 1994-2015 that achieved from Iran Statistical Center yearbook.  

Results and discussion: Results in the broiler chicken farms indicated that during the period, total 

factor productivity index of chicken broiler has been increased in some years. The annual average 



growth of total factor productivity in broiler farms in Iran broiler farms is 10.3%, which is different 

in provinces. Markazi province has the highest TFP equal to 0.88 and Bushehr and Hormozgan have 

the lowest TFP respectively. The average of efficiency of productivity (TFPE) is also less than one 

and equal to 0.60 that shows the efficiency of productivity of the total factors productivity has 

decreased during the years which compared with the base year. Output-Oriented of amount of scale 

efficiency (OSE) is smaller than one in this study shows although have not been efficient but there is 

no significant difference with the number one (appropriate efficiency). The highest of scale efficiency 

is (0.98) belongs to Kerman and Yazd provinces; as well as has the lowest scale efficiency among the 

studied provinces is in Bushehr Province (0.74). And the findings show that technology changes are 

the most effective factor in increasing the total factor productivity factors in broiler chicken farming 

in Iran provinces. Finally, efficiency and total factor productivity among the studied provinces are 

different and there is a direct relationship between low productivity and low efficiency. 

Conclusion: The results indicate that for achieving of high total factor productivity in Broiler chicken 

farms in Iran, we need more attention to technology in this part. In the meantime, using of pure breeds 

and effective can improve conversion factor of the bird's seed.  Investment by government and private 

sector can improve the scale of the broiler chicken farms units in Iran. As the fuel uses the most 

consumption among the inputs in this study. According to results scarcity of fuel and using bird's 

seed over of optimal, so wasting can be stopped by increasing the efficiency of heating equipment in 

Broiler chicken farms. In this way it found that technical efficiency was a determinant factor and 

resulted in a decreasing in the performance of well - studied ones. Also low efficiency in some 

provinces is a serious problem and it is suggested to increase their efficiency by determining the 

optimal size of their performance in provinces with low - scale efficiency. 
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