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 دهیچک

 یهاربخشیز جمله از کشور، ینیپروتئ و ییغذا یازهاین از یاعمده بخش نیتام جهت به یمرغدار صنعت :زمینه مطالعاتی

 بازده شیافزا آن تبع به و ربخشیز نیا داتیتول بازده شیافزا یراستا در نرو،یا از. گرددیم محسوب یکشاورز بخش مهم

 یناش یهاصرفه و هانهاده نهیبه بیترک و ییشناسا صنعت، نیا در دیتول سطح بر موثر عوامل الزمست ،یکشاورز بخش

 نهیبه اندازه نییتع و دیتول ساختار یبررس به حاضر مطالعه در هدف:. رندیگ قرار یبررس و لیتحل مورد اس،یمق از

 ستمیس روش به ترانسلوگ نهیهز تابع برآورد قیطر از :کارروش ، مانیمسجدسل شهرستان یگوشت مرغ پرورش یواحدها

 تمام رانیمد به یحضور مراجعه و پرسشنامه میتنظ با ازیموردن یهاداده. است شده پرداخته نامرتبط، ظاهر به معادالت

 تقاضا یمتیخودق یهاکشش که دهندیم نشان جینتا نتایج:. آمد دست به شهرستان نیا در یگوشت مرغ پرورش یواحدها

 تقاضا ادیز رییتغ امکان عدم و هانهاده یبرا تقاضا بودن کشش کم از یحاک آنها اندک مقدار و است یمنف هانهاده همه یبرا

 د،یتول ندیفرآ در آن بودن یضرور به توجه با دان، نهاده یتقاضا زین هانهاده نیب در. باشدیم متیق راتییتغ قبال در

 یهانهاده اغلب نیب ینیجانش رابطه نشانگر زین یتقاطع یها. کششدهدیم نشان متیق رییتغ به نسبت را تیحساس نیکمتر

 ترانسلوگ، متوسط نهیهز تابع برآورد جینتا به توجه با. است کار یروین و کروزهی جوجه با دان نهاده جز به یدیتول

 ینگهدار با واحدها نهیبه اندازه و است برخوردار اسیمق به نسبت یشیافزا بازده از شهرستان، نیا در یمرغدار صنعت

 توانندیم واحدها نیا ،یعنی. است قطعه 20000 آنها موجود تیظرف متوسط کهیحال در شود،یم حاصل جوجه، قطعه 28000

 با را خود دیتول و رندیگ بهره اسیمق از یناش یهاصرفه از د،یتول اسیمق شیافزا و یدیتول یهانهاده متناسب شیافزا با

متوسط  نهیقطعه از حداقل هز 28000مورد مطالعه با  یدیتول یواحدها گر،ی. به عبارت ددهند شیافزا ،یکمتر یهانهیهز

با اعمال  د،یتول شیبه افزا کنندهدیتول قیتشو یبرا گرددیم شنهادیپ ت،یدر نها گیری نهایی:نتیجه برخوردار خواهند شد. 

کرد که امکان  دایپ یراه حل ینمود و از لحاظ فن یریها جلوگنهاده متیق شیافزا ژهیبو متیمناسب از نوسان ق یهااستیس

عدم امکان  لیها، به دلنهاده یبرخ متیق شیفراهم گردد تا در صورت افزا وریط یهیها در بخش تغذنهاده نیب ینیجانش

 محدود نشود. د،یآنها، تول نیب ینیجانش
 

  مانیمسجدسل نامرتبط، ظاهر به معادالت ستمیس ساختار تولید، اندازه بهینه، واحدهای مرغداری، :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

 از توسعه حال در یکشورها در ژهیو به تیجمع رشد

 از جهان یازکشورها ییهابخش در ییفقرغذا و سو کی

 یدسترس موضوع که است شده موجب گر،ید یسو

 بشر، هیاول یازهاین به ییپاسخگو یبرا غذا به یکاف

 -یاقتصاد استگذارانیس کار دستور در همچنان
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 تأمین لحاظ به یمرغدار صنعت. بماند یباق یاجتماع

 یکی کشور پروتئینی و غذایی نیازهای از ایعمده بخش

 به کشاورزی بخش اساسی و مهم هایزیربخش از

 در یاقتصاد رشد یبسترساز منظور به .رودیم شمار

 داشت، نظر در یستیبا که را آنچه ور،یط پرورش نهیزم

 ییعملکردها در یرکوردشکن تنها دینبا که است نیا

 چرا. ردیقرارگ عمل مالک دیتول یباال یهاتیظرف همچون

 به توجه با دهد،یم نشان هایبررس که

 و وریط پرورش نهیزم در که یادیز یهایگذارهیسرما

 گذشته، یهاسال یط یمرغدار یواحدها یکم شیافزا

 یبرداربهره عدم از نشان حاصله جینتا اما گرفته، انجام

راستا  نیا در. دارد صنعت نیا بالقوه تیظرق کل از کامل

در دو  یمرغدار یواحدها دیتول نهیساختار هز یبررس

 ؛رسدیبه نظر م یو ضرور یسطح خرد و کالن منطق

 شتریبه شناخت ب تواندیدر سطح خرد م یکه بررس چرا

کمک کرده  یمرغدار یواحدها یتیریو مد یابعاد اقتصاد

ها و استیس نیدر تدو زیودر سطح کالن ن

ها یکاست درجهت رفع مشکالت و یمل یهایزیربرنامه

 (1391ن همکارا و قادرزاده( شودیموثر واقع م

 مهم هایزیربخش از یکی گوشتی مرغ پرورش صنعت

 سنتی و دهقانی کشاورزی از که است کشور کشاورزی

 فراوان هایسرمایه جذب با است توانسته و گرفته فاصله

 ایویژه جایگاه جهان، روز هایفناوری گیریکار به و

 همینبه. کند پیدا کشاورزی بخش اشتغال و تولید در

 مدیریتی هایروش از پیروی نیازمند صنعت، این سبب،

 تأمین جهت ،یمدیریت و اقتصادی اصول با مطابق و نوین

 شرایط لحاظ صنعت به نیا. باشدیم بازده بیشترین

 ایمالحظه قابل اهمیت ،ایران کشور هایقابلیت و مساعد

دارد.  جامعه احتیاجات غذایی از اعظمی قسمت تأمین در

 جهت تا است داشته آن بر را دکنندگانیتول مساله، نیا

. کنند اقدام هانهیهز کاهش قیطر از شده تمام متیق کاهش

 یکیتکنولوژ ساختار از کامل یگاهآ مستلزم یامر نیچن

 لیقب از یسواالت به پاسخ. باشدیم محصول نیا دیتول

 وجود اسیمق از یناش یهاصرفه صنعت نیدرا ایآ نکهیا

 توانیم دیتول زانیم شیافزا با ایآ گرید عبارت به دارد،

 تیحساس مقدار داد، کاهش را دیتول متوسط نهیهز

 زانیم چه و است زانیم چه به متیق به هانهاده یتقاضا

 تواندیم دارد، وجود هانهاده نیب ینیگزیجا امکان

 یگام تا دهد قرار دکنندگانیتول اریاخت در یادیز اطالعات

 محصول دیتول رشد در هانهیهز کاهش جهت در موثر

 .بردارند

 تیظرف صادره، یهاپروانه در ،یتیریمد و یفن دگاهید از

 هر یازا به جوجه قطعه 10 یمرغدار یهاسالن یاسم

 یندهایفرآ انجام با که یصورت در شود؛یم دیق مترمربع

 نهیبه تیریمد و هاسالن در دیتول امکانات تیفیک بهبود

 یساز نهیبه و هایمرغدار زیتجه و ینوساز و دیتول

 جوجه قطعه 14 به را تعداد نیا توانیم سوخت، مصرف

 د،یتول دوره هر در که معناست نیبد نیا و داد شیافزا

 با را مرغ گوشت دیتول درصد، 40 زانیم به توانیم

 مجلس) داد شیافزا یمرغدار یهاسالن یفعل تیظرف

 (.1388 یاسالم یشورا

 یدامدار و یکشاورز که یادیز یهالیپتانس وجود با

 یاستانداردها از ترنییپا محصوالت، عملکرد دارد، کشور

 سطح بر موثر عوامل ییشناسا نیبنابرا است، یجهان

 از یناش یهاصرفه لیتحل و هانهاده بیترک زین و دیتول

. باشدیم دیتول بازده شیافزا درجهت موثر یگام اس،یمق

 خود از هانهاده متیق رییتغ به نسبت کشاورزان

 عوامل ینسب متیق در رییتغ و دهندیم نشان العملعکس

 دیتول یهانهاده یریبکارگ نسبت تا شودیم سبب د،یتول

 از یآگاه. شوند گریکدی نیجانش هانهاده و رکندییتغ

 ییشناسا لهیبوس که د،یتول یهانهاده ینیجانش امکان

 رانیمد یراهنما تواندیم شود،یم سریم دیتول ساختار

 یراستا در یاقتصاد استگزارانیس و یدیتول یواحدها

 وهمکاران یدشت) باشد مناسب و حیصح ماتیتصم اتخاذ

این رو با توجه به اهمیت مدیریت بهینه  از .(1392

گیری واحدهای تولیدی کشاورزی و دامداری، جهت بهره

مناسب از منابع موجود و دستیابی به سطوح باالتر تولید 

و سودآوری بیشتر، مطالعات متعددی در زمینه بررسی 
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ها و اقتصاد مقیاس را ساختار تولید که روابط بین نهاده

 اند.کند، انجام شدهمشخص می

 ناشی هایصرفه ی( در بررس1386سالمی ) و نصاریا

 طریق از ایران میگوی پرورش صنعت در مقیاس از

 ساختاردادند که  نشان  ،ترانسلوگ هزینه تابع برآورد

 این به .است صعودی مقیاس به بازده یدارا صنعت نیا

میگو،  پرورش مزارع وسعت افزایش با که معنی

( 1391) همکاران و یدشتیابد. می کاهش تولید هایهزینه

 صرفه و هانهاده نیب روابط لیتحل به یامطالعه در

 یمتیق کشش که پرداختند ینیزمبیس دیتول در یاقتصاد

 و بوده یمنف التآنیماش و کار ، بذر دیتول عوامل

 .بودند مکمل بذر و کار یهانهاده

 یانهیهز ساختار یبررس با( 1391) همکاران و قادرزاده

 ، سنندج شهرستان در یگوشت یمرغدار واحد 61بر بالغ

 تمام که افتندیدر یدوگانگ هیفرض یمتدولوژ اساس بر

هستند  یمنف عالمت یدارا تقاضا، یمتیق خود یهاکشش

 577/0 حدود متوسط بطور اسیمق کشش مقدار و

 تابع از استفاده با زین( 1392) همکاران و یدشتباشد. یم

 ظاهر به یها ونیرگرس روش به و ترانسلوگ نهیهز

 بازده یدارا رانیا در چغندر دیتول که دادند نشان نامرتبط

 نیب یمکمل رابطه و است اسیمق به نسبت یصعود

ن او همکار گلزاری .دارد وجود یروین و نیزم یهانهاده

مزارع گندم شهرستان  نهیاندازه به نیی( در تع1394)

 نهیسطح اندازه به افتندیدر نهیتابع هز قیاز طر گرگان

 .باشدیموجود م تیاز وضع شتریمزارع به مراتب ب

 و یبه بررس یا( در مطالعه1396و همکاران ) شوروئی

 یمرغدار یها و اندازه واحدهانهاده نهیمقدار به نییتع

 نیانگیم مطالعه نیا در که پرداختند کرمان شهرستان

 نیدرصد بدست آمد و همچن 5/78واحدها  یفن ییکارا

 که شد برآورد درصد 45سود واحدها  ییکارا زانیم

 در یصیتخص و یفن ییکارا نییپا سطح دهندهنشان

 یبه بررس (1396) و همکاران محسنی .بود کنندگاندیتول

 و ریش دکنندهیتول یصنعت یگاودار نهیاندازه به نییتع

استان مازندران  دربر آن  گذارریعوامل تاث برآرود

 نهیبه تیظرف و گله نهیبه اندازه مطالعه نیدراپرداختند . 

 ،یسار یهاشهرستان یهایگاودار در گاو ریدشیتول

 نهیبه تیظرف که دیگرد یبرسو قائمشهر  بابل

 ، 6/304059 بیترت به هاشهرستان نیا در دکنندگانیتول

 .باشدیم لوگرمیک 6/281210 ، 4/315532

 رشد تجزیه و گیریاندازهبا  (1397) همکاراندشتی و 

 شیری هایگاوداری صنعت در تولید عوامل کل وریبهره

 شاخص 1369 – 75 دوره طی در که دادند نشانایران 

 پایه سال به نسبت نهاده قیمت رشد به ستاده قیمت رشد

 با دوره این که یافته افزایش درصد 86 حدود (1369)

 15 میزان به تولید عوامل کل وریبهره شاخص کاهش

 .است بوده همراه درصد

 دیتول اقتصاد بررسی در( 2010) همکاران و تارو

 منابع از استفاده کارآیی کامرون، در گوشتی هایجوجه

 جینمودند. نتا نییرا تع گوشتی هایجوجه تولید در

 ناکارآمد تولید شیوه در کشاورزان که ددا نشان حاصله،

 اندازه از بیش کار و تغذیه جوجه، یهانهاده از و بودند

 مشکالت عمدهمطالعه،  نی. در ااست شده استفاده

 کم هایقیمت گوشتی، هایجوجه تولیدکنندگان پیشروی

 حمل دامپزشکی، خدمات غذا، باالی هایهزینه و بازار در

 شده انیب اعتباری خدمات به دسترسی عدم و نقل و

 .است

 هایجوجه سودآوری بررسی به ،(2010) موتاسم

 تابع برآورد از حاصل نتایج. پرداخت اردن در گوشتی

 این در سود بر مؤثر عوامل ترینمهم که داد نشان سود،

 و یکاو. باشدیم غذایی تبدیل نرخ و دان قیمت مطالعه،

 توابع و دیتول ساختار یبررس به (2009) همکاران

 ایکن در اتیلبن یدیتول یواحدها در هانهاده یتقاضا

 نیا در که دادند نشان آمده دست به جینتا. پرداختند

 اسیمق از یناش ییجوصرفه عدم ،یدیتول یواحدها

 .دارد وجود

تحت عنوان  یا( در مطالعه2016) و همکاران گزاهگن

استفاده از  با یشرق یوپیدر ات ایتراکم مطلوب لوب نییتع

 فیردودرون  نینشان دادند که فاصله ب یدانیم شیآزما
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 50 و 40 و 30) بیبترت یحداکثر عملکرد زراع یبرا

 (متریسانت 12 و 10 و 8) فیرد داخلو  (متریسانت

 50*12) فیرد درون و نیب فاصله نیترعیوس. باشدیم

 .بود باالتر یتوجه قابل زانیمبه  (متریسانت

 اندازه و ظرفیت لحاظ از مالحظه قابل پراکندگی وجود

 سؤال این کشور، مختلف مناطق در مرغداری واحدهای

 تولید مقیاس فنی، لحاظ از آیا که کندمی ایجاد ذهن در را

 به و ندارد محصول واحد هر تولید هزینة در تأثیری

 پرورش زیربخش در تولید ساختار آیا دیگر عبارت

 مقیاس به نسبت ثابت بازده خصوصیت دارای طیور

 گسترش و نشده توجه مهم این به اساسا اینکه یا است

 گرفته صورت دیگری عوامل براساس تولیدی واحدهای

 شد خواهد سبب سواالت، نوع نیا به ییپاسخگو است؟

 در دیتول ،یدیتول یواحدها دیتول ساختار ییشناسا با که

 هانهاده از نهیبه استفاده با و ردیبگ صورت نهیبه اسیمق

 یپ در. شود کاسته دیتول یهانهیهز ،یدیتول عوامل و

 زین محصول شده تمام متیق د،یتول یهانهیهز کاهش

 کاهش با تقاضا، قانون. براساس افتی خواهد کاهش

 به منجر و ابدییم شیافزا آن یتقاضا محصول، متیق

 که است. واضح گرددیم یدیتول یبنگاهها در دیتول رشد

 کی در هانهاده یتقاضا رشد آن تبع به و دیتول رشد با

 بخش رشد ،یدامپرور رینظ یاقتصاد بخش ریز

 نیتام زین کشور کل یاقتصاد رشد تیدرنها و یکشاورز

 .شد خواهد

 یکشاورز جهاد تیریمد یسو از شده ارائه آمار طبق

 مرغ پرورش یواحدها تعداد، مانیمسجدسل شهرستان

 از که باشدیم واحد 55 مانیمسجدسل شهرستان یگوشت

)راکد(  رفعالیغ واحد 10 و فعال واحد 45 تعداد، نیا

 در واحدها نیا تیاهم به توجه با ن،یبنابرا. باشندیم

 حاضر، مطالعه هدف جامعه، افراد ییغذل یازهاین نیتام

 به نسبت بازده و نهیبه اندازه د،یتول ساختار یبررس

 شهرستان یگوشت مرغ پروش فعال یواحدها در اسیمق

 یساختار یهایژگیو ترقیدق و بهتر شناخت یراستا در

 مناسب، یتیریمد و یدیتول ماتیتصم اتخاذ جهت آنها

 .است شده نییتع

 

 هاروش و مواد

 صنعت کی دیتول ساختاردوگان  یبر اساس تئور 

 از بااستفاده هم و دیتول تابع از استفاده با هم تواندیم

 تابع از استفاده در. ردیگ قرار مطالعه مورد نهیهز تابع

 یتابع یهافرم یدارا توابع نیا چون نه،یهز

 دادن قرار بدون توانیم لذا هستند، یریپذانعطاف

 حیتصر را دیتول یتکنولوژ پارامترها یرو تیمحدود

 (. 1985ریاست) نمود

 تابع از استفاده د،یتول ساختار یبررس یبرا نیهمچن

 ییاتقا) است ترمناسب ریز لیدال به دیتول یجا به نهیهز

 (.1388، و سالمی

 رایز باشدینم یهمگن به یازین نهیهز تابع کاربرد در●

 ،خود دیتول تابع یهمگن یچگونگ به توجه بدون توابع نیا

 .هستند همگن هامتیق به نسبت

 ریمقاد یجا به هستند زابرون که هامتیق از استفاده●

 .ستندین زابرون کامال که هانهاده یکم

 دارد وجود مستقل یرهایمتغ نیب یهمخط د،یتول درتابع●

 نیا لیدل به اما شود،یم برآورد در اشتباه جادیا باعث و

 تابع دارد، وجود هانهاده متیق در ترکم یهمخط مشکل که

 در لذا پارامترهاست، برآورد جهت ترمناسب یمدل نهیهز

 برآورد یبرا نهیهز توابع از مطالعات از یاریبس

 شده استفاده دیتول ساختار یبررس و دیتول یپارامترها

 مورد منظور نیبد که نهیهز توابع نوع نی. متداولتراست

 لی. دلاست ترانسلوگ نهیهز تابع ردیگیم قرار استفاده

 تابع نیا که است نیا ترانسلوگ تابع از فراوان استفاده

 اعمال هانهاده نیب ینیجانش امکان یرو یتیمحدود چیه

 همراه را اسیمق به نسبت یبازده رییتغ اجازه و کند ینم

 ترانسلوگ نهیهز تابع. دهدیم دیتول سطح رییتغ با

 یهمگن و بودن کیهموتت به محدود را دیتول ساختار

 برای دارد، یا گسترده کاربرد که تابعی فرم این .کندینم

 نام با (1971) همکاران و کریستنسن توسط بار اولین
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 ارائه( ترانسلوگ) ترانسندنتال لگاریتمی هزینه تابع

 متغیرهای پارامترهای بر عالوه تابعی فرم این در .گردید

 شوندمی برآورد نیز متغیرها متقابل آثار ضرایب اصلی،

. شودنمی وارد ها مقادیرکشش بر قبلی محدودیت هیچ و

 ریز قرار به ترانسلوگ هزینه تابع محصولی تک فرم

 .باشدیم

(1) 
𝐿𝑛𝐶(𝑃𝑄) = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖 +

1

2
 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑙𝑛𝑃𝑙𝑛𝑖𝑃𝑗 + 𝛽𝑞𝑙𝑛𝑄 +

1

2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=𝑖

𝛽𝑞𝑞𝑙𝑛𝑄2  + ∑ 𝛽𝑖𝑞𝑙𝑛𝑃𝑙𝑛𝑖𝑄

𝑛

𝑖=1

 

 دیمقدار تول qنهاده و  متیق P د،یتول نهیهز Cکه در آن 

 𝛽𝑗𝑖صورت به فوق تابع برای تقارن شرط. باشدیم

=𝛽𝑖𝑗 ریز روابط شکل به همگنی هایمحدودیت و است 

 :شوندیم منظور

(2) 
∑ βi = ∑     و  1 ∑ βij

n

j=1

n

i=1

n

i=i

=  ∑ βij

n

i=i

=   ∑ βji

n

j=i

= 0       ∑ βiq

n

i=1

= 0                  

 مناسب دیتول تابع کی رفتار بتواند نهیهز تابع نکهیا یبرا 

 کیهمگن درجه  د،یدر سطح ثابت تول دیبا کند، منعکس را

 متیقمتناسب  شیبا افزا گر،ید عبارت به. باشد هامتیقاز 

 شیبه همان نسبت افزا زین نهیهز زانیها به مهمه نهاده

 در فوق یهمگن یهاتیمحدود یذا برقرار. لافتیخواهد 

 .باشدیم یالزام نهیهز تابع

 قابل( 3)رابطه صورت به ترانسلوگ تابع نهیهز کشش

 :است محاسبه

(3) 
AC

MC

Q
Q

c
c

Ec 



 

 ترانسللللوگ هزینه تابع در فوق رابطه به لذا با توجه

 محاسلللبه ریز شلللکل به نهیهز کشلللش محصلللولی،تک

  :شودمی

(4) Ec =
∂LnC

∂LnQ
=  βq + βqqlnQ

+ ∑ βiqlnPi

n

i=1

 

 .دارد عکس رابطه هزینه کشش با مقیاس به نسبت بازده

 به نسبت بازده باشد، نزولی هزینه کشش که هنگامی

 نسبت بازده باشد، صعودی کهزمانی و افزایشی مقیاس

 توانمی ذال (.1976دبرتین،( بود خواهد کاهشی مقیاس به

 :نوشت

(5)  

 صرفه با یدیتول واحد یعنی باشد RTS>1 چنانچه

باشد عدم صرفه  RTS<1مواجه است و اگر  یاقتصاد

 .باشدیمواجه م یاقتصاد

 صرفه وجود نتیجه در و مقیاس به نسبت بازده وجود

 شکل در خاص صنعت یک در اقتصادی صرفة عدم یا

 با. گرددمی نمایان آن مدتبلند متوسط هزینة منحنی

 به توانمی صنعت، یک در تولید هزینة ساختار بررسی

 صنعت یک در چهچنان .برد پی مقیاس به بازده چگونگی

 دارای معین، تولید سطح یا و اندازه یک با هاییبنگاه

 اندازة با بنگاههایی و باشند تولید واحد هر هزینة کمترین

 تولید هزینة اول گروه بنگاههای از بزرگتر یا و کوچکتر

 این شوند، متحمل محصول واحد هر برای را بیشتری

 شکل U بلندمدت متوسط هزینة منحنی دارای صنعت

 معنی بدین شکل این با منحنی یک وجود. بود خواهد

 یا و اندازه در تغییر با دوم گروه هایبنگاه که است

 اندازة حد به تولیدی واحد اندازة رساندن و تولید مقیاس

 واحد هر تولید هزینة توانندمی اول گروه هایبنگاه

 بازار در خود رقابتی توان بر و دهند کاهش را محصول

 .بیفزایند

 نهیهز تابع برآورد یبرا حاضللر، مطالعه در کهییآنجا از

لوگ گرسلللل روش از ترانسلللل هربلله یهللاونیر  ظللا

 تابع روش نیا در و گرددیم اسلللتفاده (SURE)نامرتبط

 کی صلللورت به مجموعا هانهاده سلللهم توابع و نهیهز

 نهیتوابع سهم هز دیبا .شوندیم برآورد معادالت ستمیس

از  یریرا بدست آورد. براساس اصل شفارد با مشتق گ

cE
RTS

1
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ها ،توابع سهم نهاده متیترانسلوگ نسبت به ق نهیتابع هز

 (2009 ،و همکاران ی)بت ندیآیها بدست م نهیهز

( 6)رابطه به توجه با. باشلللدیم امiسلللهم نهاده  iS که

 شکل به مطالعه نیا در هانهاده ینهیهز سهم ،معادالت

  .اندشده مشخص( 10) تا( 7)روابط

(6) Si = [
∂LnTC

∂LnPi

]                                                       

(7) Sf = αf + αffLnPf + αfchLnPch + αflLnPl + αfhLnPh + αqfLnQ                            

(8) 𝑆𝑐ℎ = 𝛼𝑐ℎ + 𝛼𝑐ℎ𝑐ℎ𝐿𝑛𝑃𝑐ℎ + 𝛼𝑓𝑐ℎ𝐿𝑛𝑃𝑓 + 𝛼𝑐ℎ𝑙𝐿𝑛𝑃𝑙 + 𝛼𝑐ℎℎ𝐿𝑛𝑃ℎ + 𝛼𝑞𝑐ℎ𝐿𝑛𝑄       

(9)   𝑆ℎ = 𝛼ℎ + 𝛼ℎℎ𝐿𝑛𝑃ℎ + 𝛼𝑐ℎℎ𝐿𝑛𝑃𝑐ℎ + 𝛼𝑓ℎ𝐿𝑛𝑃𝑓 + 𝛼ℎ𝑙𝐿𝑛𝑃𝑙 + 𝛼𝑞ℎ𝐿𝑛𝑄                      

(10) 𝑆𝑙 = 𝛼𝑙 + 𝛼𝑙𝑙𝐿𝑛𝑃𝑙 + 𝛼𝑓𝑙𝐿𝑛𝑃𝑓 + 𝛼𝑐ℎ𝑙𝐿𝑛𝑃𝑐ℎ + 𝛼ℎ𝑙𝐿𝑛𝑃ℎ + 𝛼𝑞𝑙𝐿𝑛𝑄                           

 

 متیق fP درمان، و بهداشللت متیق hP فوق معادالت در

ستمزد lP و روزه،کی جوجه متیق chP دان،  کاریروین د

 از استفاده با هانهاده از هرکدام سهم محاسبه با .هستند

 ،یمتیق خود یهاکشلللش توانیم یبرآورد یپارامترها

. کرد محاسبه هانهاده یبرا را ینیجانش کشش و متقاطع

 توابع و نهیهز تابع ، SUREروش  در دیگرد ذکر چنانچه

 برآورد معادالت سللتمیسلل کی بصللورت هانهاده سللهم

 شود،یم کی با برابر هاسهم مجموع که آنجا از. شوندیم

 سیماتر شللدن صللفر موجب روش، نیا با مدل برآورد

 منظور به. شلللودیم اخالل یاجزا انسیکوار-انسیوار

کل نیا بروز از یریجلوگ  سلللتمیسللل نیتخم در مشللل

 و شده حذف هانهاده سهم یهامعادله از یکی ها،معادله

 معادله که یانهاده متیق حسللب بر هانهاده ریسللا متیق

 یوسالم یانصار) شوندیم نرمال ، شده حذف آن سهم

 هم شده حذف نهاده نهیهز سهم معادله بیضرا(. 1386

ستفاده با توانیم ست( 1) رابطه در یهمگن شرط از ا  بد

 با معادالت ستمیس مجدد برآورد با توانیم هم و آورد

. وردآ بدسللت گر،ید نهاده کی ی نهیهز سللهم تابع حذف

 یبرآورد بیضلللرا که شلللود دقت دیبا ریاخ روش در

 معادالت ستمیس هردو در مشترک یرهایمتغ به مربوط

 .باشد کسانی شده، برآورد

 تابع برآورد جهت روش نیا در که اسلللت ذکر به الزم

 محاسبه هاسهم همه که نمود توجه دیبا ترانسلوگ نهیهز

شته یمثبت مقدار ، شده شند دا  یمنف هرگز سهم رای،ز با

 .شودینم

شش ضا یمتیق خود ک  معادالت به توجه با هانهاده یتقا

سبه( 12) و( 11) روابط از بیترت به سهم  شوندیم محا

 (:1987والز، و ورتیدا)

(11) eii =
αii+(Si

2−Si)

Si
   

ها نیز باتوجه به معادالت کشش متقاطع تقاضای نهاده

 آیدمیسهم از رابطه زیر بدست 

(12) eij

=
αij + (Si. Sj)

Si
 

 ریز رابطه از توانیم زین را یجزئ کشلللش جانشلللینی 

 :آورد بدست

(13   ) 
es =

αij + (Si. Sj)

Si. Sj
             

 یفن اتیخصوص از یکی هانهاده ینیجانش تیقابل

 دکنندهیتول رفتار کننده نییتع که است دیتول یتکنولوژ

 و طیمح راتییتغ برابر در او ییتوانا نشانگر و است

 بدون عدد کی ینیجانش کشش. باشدیم یاقتصاد طیشرا

 و است "درصد"دو نسبت دهنده نشان که است واحد

 دو حالت در. کند رییتغ تینهایب و صفر نیب تواندیم

 در رییتغ درصد صورت به ینیجانش کشش ،یانهاده

 یینها نرخ در رییتغ درصد بر میتقس هانهاده نسبت

 (.1985نی)دبرت شودیم فیتعر ینیجانش

(14) 
σ =

δ(x2 x1⁄ )

δ(f1 f2⁄ )
.

f1 f2⁄

x2 x1⁄
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 و اول یهانهاده( یا)کرانه  یینها دیتول 2f و 1fآن  در که 

 نیتام به باتوجه یمتیق خود یها کشش. باشندیم دوم

 یول باشند یمنف حتما دیبا نهیهز تابع بودن مقعر شرط

 داشته یمنف ای مثبت ریمقاد توانندیم متقاطع یها کشش

 دو بودن مکمل و نیجانش نشانگر بیترت به که باشند

 .باشند یدیتول پروسه در نهاده

 یمقطع یها داده نوع ازمطالعه  نیدر ا ازیمورد ن یهاداده

پرسشنامه و  میکه با تنظ باشدیم 1393سال به مربوط

 یمرغدار یهمه واحدها رانیبه مد یمراجعه حضور

واحد 45که شامل  مانیواقع در شهرستان مسجدسل

ها به داده قتیاند. در حقبه دست آمده باشدیم یمرغدار

 حاصل شده است. یشمارصورت تمام
 

 و بحث       جینتا

 یشده از واحدها لیتکم یهااساس پرسشنامه بر

و سود به درآمد  نه،یمورد مطالعه، متوسط هز یمرغدار

مرغ در شهرستان  گرملویک کی یدست آمده برا

گزارش  1در جدول  1393در سال  مانیسلمسجد

 اند.شده

 

 (الی)ر مرغ  لوگرمیک کی سود و درآمد نه،یهز متوسط -1 جدول
Table 1-  Average cost, income and profit per kilogram of chicken (Rials) 

Average revenue per kilogram of 

chicken 

Average cost per kilogram of 

chicken 

Selling profit per  kilogram of 

chicken 
33170 31160 2010 

Reference: findings of the research 

 

 روش از استفاده با ترانسلوگ نهیهز تابع نیتخم جهینت

 یبرا (SURE) نامرتبط ظاهر به یونیرگرس یالگوها

گزارش شده است. بر  2 جدول در مطالعه مورد یواحدها

وابسته  ریمتغ تمیترانسلوگ، لگار نهیاساس فرم تابع هز

 مستقل یرهایمتغ تمیلگار یرو( TCکل ) نهیهز یعنی

 جوجه متیق(، lP) کار یروین متیق(، fP) دان متیق

( hP) درمان و بهداشت واحد هر متیق ،( chP) روزهکی

شعله  ،یپاشسم نه،یقرنط یهانهیهز مجموع میتقس از که

 آمده بدست ،خدمات نیو واکسن بر دفعات انجام ا یافکن

( و آثار متقابل آنها Qمقدار محصول گوشت مرغ ) ،است

شود مشاهده می 2رگرس شده است. چنانچه در جدول

برآوردی  ضریب موجود در تابع هزینه ترانسلوگ 18از

 ضریب تفاوت معناداری با صفر دارند. 12،

 ترانسلوگ نهیهز تابع از نهیهز کشش محاسبه یبرا

 مرغ گوشت محصول مقدار ریمتغ به نسبت شده، برآورد

(Q )تابع یبرآورد بیضرا به توجه با. شد گرفته مشتق 

 به 8/0 معادل شده محاسبه نهیهز کشش مقدار کل، نهیهز

 شیافزا با یعنی باشد؛یم کی از کوچکتر که آمد دست

به  دیتول نهیهز درصد، کی زانیم به مرغ گوشت دیتول

شود؛ پس با افزایش حجم درصد اضافه می8/0میزان 

تولید در واحدهای مرغداری، از هزینه متوسط تولید 

شود. بدین ترتیب با بزرگتر شدن اندازه واحد کاسته می

یابد و کاهش میتولیدی، هزینه تولید هر واحد محصول 

 کند.تر شدن فرآیند تولید کمک میبه اقتصادی
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 مانیشهرستان مسجدسل یمرغدار یواحدها یکل ترانسلوگ برا نهیهز تابع برآورد از حاصل جینتا -2 جدول
Table 2- Results of estimating translog total cost function for poultry units in Masjed Soleyman 

 

Estimated coefficient t- Statistics Variable Variable name 

0.711 1.21 Ph price Hygiene 

9.90 4.14 Pf Food Price 

-8.92 -3.89 Pch Day-old chicken price 

-1.14 -0.77 Pl Labor price 

5.10 2.96 Q Product 

-0.89 -2.83 (ph) ∗∗ 2)price Hygiene( 

1.19 3.41 (pf) ∗∗ 2)price Feed( 

-0.34 -1.76 (pch) ∗∗ 2)old chick price-Day( 

 

 

old chicken price-Day 

 

0.007 0.03 ∗∗ )pl( 2)Labor price( 

-0.53 -3.42 ∗∗ )q( 2)roductP( 

0.14 2.33 Pfph feed) price   - (Hygiene 

-0.78 -3.94 Pfpl feed) price  - (Labor 

-0.002 1.2 Pfpch (Feed- one day chicken) price 

-0.49 -3.20 Pfq Feed price- Product 

-0.093 -2.9 Phpl abor) pricel -Hygiene( 

0.45 0.95 Phpch day-old chick) price- (Hygiene 

0.47 1.09 Phq Hygiene price- product 

0.84 3.58 Plpch day-old chick) price - (Labor 

               ***, **, and * were significant at 1%, 5% and 10%, respectively 

                 References: findings of the research 

 

 طیور صنعت نظیر صنعتی در که هنگامی کرد توجه باید

 فعالیت مختلف هایاندازه با تولیدی واحدهای کشور،

 شکلU  دیتول متوسط هزینة منحنی یک وجود کنند،می

 اندازة با تولیدی واحدهای نمودن مشخص نتیجه در و

 اساس، این بر. ستین تصور قابل غیر اقتصادی مطلوب

 دان، قیمت متغیرهای روی( AC) متوسط هزینه متغیر

 واحد هر متیق روزه،کی جوجه متیق کار، نیروی قیمت

 آنها متقابل آثار و محصول مقدار و درمان و بهداشت

 جهینت .گردید برازش ترانسلوگ تابعی فرم قالب در

 واحدهای برای ترانسلوگ متوسط هزینه تابع برآورد

 3جدول در مانیمسجدسل شهرستان یگوشت مرغداری

 .است شده ارائه

 مشتق از پس ،یبرآورد متوسط هزینه تابع براساس

 در تابع مقدار ارزیابی و Q متغیر به نسبت جزئی گیری

 یواحدها بهینه اندازه موجود، متغیرهای میانگین

 هر یعنی آمد؛ دست به قطعه 28000 معادل یمرغدار

 هزینه حداقل از قطعه 28000 نگهداری با مرغداری واحد

 ترتیب بدین. گردید خواهد برخوردار متوسط

 در یگوشت مرغ پرورش واحد اندازه ترینمطلوب

 متوسط .گردید مشخص مانیمسجدسل شهرستان

  مطالعه مورد یگوشت مرغداری واحدهای موجود ظرفیت
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 از ترنییپا درصد 29 حدوداً که باشدمی قطعه 20000

 نتیجه با همسو و متناسب بنابراین، .است بهینه اندازه

 نهیهز تابع از شده محاسبه هزینه کشش مقدار از حاصل

 یگوشت مرغ دهنده پرورش واحدهای ترانسلوگ، کل

 قطعه تعداد افزایش با توانندمی مانیمسجدسل شهرستان

 بهبود را خود تولید فرایند سودآوری مطلوب، حد تا

 . بخشند

 

 مانیمسجدسل شهرستان یمرغدار یواحدها یبرا ترانسلوگ متوسط نهیهز تابع برآورد از حاصل جینتا -3 جدول
Table 3- Results of estimating translog average cost function for poultry units in Masjed Soleyman 

The significance level t- Statistics  Coefficient  Variable 

0.44 0.79 34.73 C 

0.06 -1.98 *-11.59 LPF 

0.56 -0.59 -2.52 LPL 

0.62 -0.50 -2.51 LPCH 

0.85 -0.19 -0.18 LPH 

0.04 2.18 **7.43 LQ 

0.98 -0.020 -0.004 LPLLPL 

0.02 -2.43 **-0.24 LPCHLPCH 

0.78 0.29 0.004 LPHLPH 

0.57 -0.57 -0.05 LQLQ 

0.21 1.29 0.47 LPFLPL 

0.03 2.28 **0.46 LPFLPCH 

0.050 2.070 *0.15 LPFLPH 

0.93 0.091 0.022 LPFLQ 

0.11 -1.65 -0.30 LPLLQ 

0.35 -0.94 -0.13 LPCHLQ 

0.04 -2.14 **-0.13 LPHLQ 

0.62 0.50 0.03 LPLLPH 

0.35 0.96 0.31 LPLLPCH 

Adjusted R-squared = 0.75       R-squared =0.8 F-statistic =  8.30 

 Durbin-Watson stat =1.52 Prob(F-statistic) =0 

***, **, and * were significant at 1%, 5% and 10% respectively 

References: findings of the research 

 

 یحاک که آمد دست به 25/1 معادل اسیمق به نسبت بازده

 یعنی باشد؛یم یشیافزا اسیمق به نسبت بازده وجود از

 یمرغدار یواحدها در استفاده مورد یهانهاده تمام اگر

 از شیب رودیم انتظار ابند،ی شیافزا درصد کی اندازه به

 گوشت دیتول مقدار به درصد 25/1 حدود و درصد کی

 سطوح در اسیمق به بازده مقدار لذا. شود اضافه مرغ

. باشدیم متفاوت یمرغدار یواحدها در دیتول مختلف

 مطالعه مورد یدیتول یواحدها رانیمد بیترت نیبد

 نهیهز کاهش آن متعاقب و دیتول حجم شیافزا با توانندیم

 .دهند شیافزا را واحد یسودآور د،یتول متوسط

 بر حاکم یدیتول ساختار یبررس یهااریمع از گرید یکی

 راستا، نیا در. باشدیم یانهیهز ،کشش یدیتول واحد هر

 ترانسللللوگ کل نهیهز تابع یرهایمتغ یانهیهز کشلللش

 .است شده گزارش 4جدول در یبرآورد

در  دیتول نهیهز شودیمالحظه م زین 4جدول در چنانچه

ها، رییهمه متغ رییمورد مطالعه ،نسبت به تغ یهاواحد

 یدرصدکی شیافزا کهیندارد. بطور یکسانی تیحساس

و  نیشتریب نه،یهز شیدرصد افزا 083/0، دان متیق

هر واحد بهداشت و درمان با  متیق یصددر کی شیافزا

 نه،یدر هز شیدرصد افزا 000023/0 یجزئ اریمقدار بس
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خواهند داشت .  دیتول یهانهیهز یرا رو ریتاث نیکمتر

گوشت مرغ  به  دیتول شیدرصد افزا کیبا  نیهمچن

درصد  0028/0 یفقط به مقدار جزئ دیتول یهانهیهز

با توجه به نتایج به دست آمده  .افزوده خواهد شد.

واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان 

نمایند و مسجدسلیمان در سطح بهینه اقتصادی عمل نمی

حساسیت هزینه تولید به قیمت دان بیشتر از سایر 

 هاست.نهاده

 متقاطع و یمتیق خود یهاکشش محاسبه از حاصل جینتا

 .اندشده گزارش 5جدول در هانهاده یتقاضا

 

مورد  یرهایمتغ یبرا نهیهز کشش ریمقاد -4 جدول

 ترانسلوگ نهیاستفاده در تابع هز
Table 4- Cost elasticities of inputs used in translog 

cost function 

 

Cost Elasticity   Variable Name  

0.083  fP  

0.007  lP  

0.004  chP  

0.000023  hP  

0.0028  Q  

   References: findings of the research 

 

 هااز نهاده کیهر  یومتقاطع برا یمتیکشش ق -5جدول

Table 5- Own and cross-price elasticities of inputs 

Input Hygiene Food One day chicken Labor 

Hygiene -0.0084 0.6083 0.4383 0.037 
Food 0.0055 -0.0083 -0.0084 -0.0019 

One day chicken 0.0152 -0.0325 -0.0532 0.0018 
Labor 0.01250 -0.9470 0.2334 -0.5150 

            References: Findings of the research 

 

بر اساس  شودیجدول مشاهده م نیکه در ا همانطور

خود  یهاکشش رفت،یانتظار م شیو آنچه که از پ یتئور

نهاده،  متیق شیبا افزا یعنی باشند،یم یها منفنهاده یمتیق

. به عنوان مثال، کشش شودیآن نهاده کمتر م یتقاضا

 شیبا افزا یعنیدرصد است،  5/0کار  یروین یمتیخودق

درصد  5/0آن  یکار، تقاضا برا یروین متیق یدرصد کی

 شود،یمشاهده م زیجدول ن نی. چنانچه در اشودیکم م

را دارا  یمتیمقدار کشش خودق نینهاده دان، کمتر

گوشت مرغ  دکنندگانیالعمل تولعکس یعنی. باشدیم

با  گریاندک است. به عبارت د اریدان بس متینسبت به ق

نهاده فقط  نیا یدان، تقاضا برا متیق یدرصد کی شیافزا

رفتار  نی. البته اابدییدرصد کاهش م 0083/0 زانیبه م

در  رای. زستیتصور ن رقابلیچندان هم غ دکنندگانیتول

 یزیرقبل از جوجه ازین مورد همه دان ها،یاکثر مرغدار

 دوره طول در جیتدر بهبلکه  شود،ینم یداریخر

 اریبس نهاده کی دان نکه،یا به توجه با. گرددیم یداریخر

 زانیم بر یچندان ریتآث آن متیق شیافزا است، یضرور

 .داشت نخواهد شیتقاضا

 نیب متقاطع، یهاکشش اساس بر ،5توجه به جدول  با

 یروین و کروزهی جوجه با دان نهاده جز به هانهاده اغلب

 کشش مثال، عنوان به. دارد وجود ینیجانش رابطه کار،

 6/0 حدودا دان -بهداشت نهاده نیب مثبت متقاطع یمتیق

 درصد کی شیافزا با دهدیم نشان که باشدیم درصد

 دایپ شیافزا درصد 6/0 دان نهاده یتقاضا بهداشت، متیق

 نیب یمنف متقاطع یمتیق کشش گر،ید یسو از. کندیم

 نهاده یتقاضا کاهش نشانگر روزهکی جوجه و دان نهاده

 .باشدیم روزهکی جوجه نهاده متیق شیافزا تبع به دان

 ترانسلوگ نهیهز تابع از که هانهاده نیب ینیجانش کشش 

 شده ارائه 6 جدول در است، شده محاسبه یبرآورد

 .است

عدد بدون  کی ینیجانش کشش شد گفته قبال که همانطور 

 باشدیم "درصد"نسبت دو  یواحد است که نشان دهنده
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کند. کشش  رییتغ تینهایصفر و ب نیب تواندیو م

رابطه  کیاز  یحاک کیصفر و  نیمثبت ب ینیجانش

 یحاک کیدو نهاده و عدد بزرگتر از  نیب فیضع ینیجانش

 . باشدیها منهاده نیب یقو ینیاز رابطه جانش

 نیب رابطه شود،یم مشاهده 6که در جدول  همانطور

 فیضع ینیجانش رابطه کی دان و بهداشت یهانهاده

 کی اندازه به بهداشت نهاده متیق اگر یعنی باشد،یم

 شیافزا 01/0 دان مصرف مقدار ابد،ی شیافزا درصد

 و روزهکی جوجه -بهداشت یهانهاده نیب. ابدییم

 نیهمچن. دارد وجود ینیجانش رابطه کار، یروین -جوجه

 یمکمل رابطه کی روزهکی جوجه -دان یهانهاده نیب

 دان، متیق درصد کی شیافزا با یعنی دارد، وجود فیضع

 در. ابدییم کاهش 003/0 اندازه به روزهکی جوجه مقدار

 یروین -بهداشت و کار یروین-دان یهانهاده با رابطه

 .دارد وجود یمکمل زرابطهین کار

 

 هانهاده ینیجانش کشش -6 جدول

Table 6- Inputs elastisities of substitution 

Hygiene and 

feed 
Hygiene and one day 

chicken 
Hygiene and 

labor 
Food and one day 

chicken 
Feed and 

labor 

Day-old chick 

and labor 

0.010 0.55 -0.086 -.003 -0.312 0.230 

  References: Findings of the research 

 

 پیشنهادات و گیرینتیجه

 به در یدیتول یواحدها دیتول ساختار تیاهم به توجه با 

 انجام یهایاستگذاریس از مناسب جینتا آوردن دست

 ،یانهاده نیب روابط یبررس به حاضر مطالعه در شده،

 اسیمق اقتصاد د،یتول ندیفرآ در هانهاده ینیجانش تیقابل

 شهرستان یمرغدار یواحدها نهیلبه اندازه و

 هانهیهز یبررس هیاول جینتا. شد پرداخته مانیمسجدسل

 گوشت دیتول نهیهز بخش نیترعمده که دهندیم نشان

 نهاده نیا سهم کهیبطور دهد،یم لیتشک دان نهیهز را مرغ

 است، درصد 71 متوسط طور به دیتول ریمتغ نهیهز از

 درصد، 16 با کروزهی جوجه ب،یترت به آن از بعد

 درصد، 2 با درمان و بهداشت ودرصد 11 با کاریروین

 بر. رندیگیم قرار یانهیهز سهم یبعد یهافیرد در

 ترانسلوگ نهیهز تابع از آمده دست به جینتا اساس

 بر هانهاده یتقاضا یمتیخودق یهاکشش ،یبرآورد

 کم از یحاک آنها اندک مقدار و بوده یمنف انتظار، حسب

 کنندهدیتول یعنی هاست،نهاده یبرا تقاضا بودن کشش

 در یچندان العملعکس متیق راتییتغ برابر در تواندینم

. با دهد نشان خود از ها،نهاده مصرف زانیم رییتغ قبال

دان،  -بهداشت یهانهاده نیب ،یقاطعت یهاتوجه به کشش

و جوجه  کاریروین -بهداشت روزه،کیجوجه  -بهداشت

وجود دارد.  ینیکار رابطه جانش یروین -روزهکی

-و دان روزهکیجوجه  -دان یهانهاده نیب نیهمچن

وجود دارد که دور از انتظار  یرابطه مکمل کاریروین

 مطالعه، مورد یواحدها نهیهز کشش ن،ی. همچنستندین

 دیتول شیافزا با که یمعن نیا به آمد، دست به 8/0 معادل

 زانیم به دیتول نهیهز به درصد، کی زانیم به مرغ گوشت

 اسیمق به نسبت بازده. شد خواهد اضافه درصد 8/0

بازده  وجود دهنده نشان که آمد دست به 25/1 معادل

اگر تمام  یعنی باشد؛یم یشیافزا اسینسبت به مق

به اندازه  یمرغدار یمورد استفاده در واحدها یهانهاده

درصد به مقدار  25/1حدود  ابند،ی شیدرصد افزا کی

 آمده دست به جینتاگوشت مرغ افزوده خواهد شد.  دیتول

 نهیبه اندازه ترانسلوگ، متوسط نهیهز تابع برآورد از

 قطعه 28000 معادل را مطالعه مورد یمرغدار یواحدها

 از قطعه 28000 با یدیتول یواحدها یعنی. نمود نییتع

 .شد خواهند برخوردار متوسط نهیهز حداقل

 مقیاس به بازده و تولیدی واحد اندازه برآورد نتایج

 مرغ پرورش یواحدها در مقیاس اقتصاد وجود از حاکی

 امر این نتیجه .باشدمی مانیمسجدسل شهرستان یگوشت



 1398سال /2شماره  29هاي علوم دامی/ جلد پژوهش نشریه                                                                                     بختو جوان يشهباز     26

 مرغ گوشت محصول متوسط هزینه کاهش امکان وجود

 شرایط در لذا .بود خواهد تولید فرایند شدن تریاقتصاد و

 کاهش با که شود اتخاذ تمهیداتی شودیم هیتوص حاضر

 دهندهپرورش واحدهای مدیران ها،نهاده متیق نوسانات

 افزایش و عوامل همه متناسب تغییر با یگوشت مرغ

 تولید بیشتری ستانده مقدار بتوانند خود تولید مقیاس

 .نمایند

 زیر بررسی مورد هایمرغداری اکثر اینکه به توجه با

 کاهش هایراه از یکی لذا کنند،می تولید بهینه ظرفیت

 نزدیک و مرغ گوشت تولید ظرفیت افزایش آنها، در هزینه

 اتخاذ ترتیب، بدین .است بهینه تولید میزان به شدن

 منجر تولیدی واحدهای ظرفیت افزایش به که تدابیری

 نماید، کمک تولید فرایند شدن تراقتصادی به و شود

 .شودمی پیشنهاد

 رابطه هانهاده یبرخ نیب شد، مشاهده که همانطور

 توانیم اساس نیهم بر. دارد وجود یفیضع ینیجانش

 ابد،ی شیافزا هانهاده یبرخ متیق چنانچه که گرفت جهینت

 بود خواهد متیق شیافزا نیا رشیپذ به مجبور دکنندهیتول

 و گریکدی یجا به هانهاده نیا کردن نیجانش امکان و

 متیق شیافزا نیا به هایمرغدار صاحبان العملعکس

 قیتشو یبرا اوال موضوع، نیا به توجه با است، محدود

 نوسان از مناسب یها استیس اعمال با دیبا کنندهدیتول

 از ایثان. شود یریجلوگ هانهاده متیق شیافزا ژهیبو متیق

 نیب ینیجانش امکان که نمود دایپ یحل راه یفن لحاظ

تا در صورت  شود فراهم وریط یهیتغذ بخش در هانهاده

کردن  نیگزیها، با جااز نهاده یبرخ متیق شیافزا

از  نکند. دایکاهش پ یواحد مرغدار دیتول گر،ید یهانهاده

دارو و واکسن و  لیصنعت مرغ از قب یهاآنجا که نهاده

 موجب امر نیا که باشندیم متیق نوسانات ریتاث تحت... 

 طیشرا در مرغدار و دهیگرد بازار در مرغ متیق ثبات عدم

 دیتول به اقدام ادیز یمال سکیر با همراه و نانیاطم عدم

 عنوان به دولت یسو از ینیتضم متیق نییتع لذا ،کندیم

 یزیربرنامه نه،یبه صیدر تخص تواندیم یمال کیتکن کی

 مثمر دیتول شیافزا و مرغدار شتریب دیتول یبرا ثباتبا

 .باشد ثمر
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Introduction: The poultry industry supplying the main part of country's food and protein needs, is 

considered as an important subsector of agricultural sector. Therefore, in order to increase the 

production efficiency of this sub-sector and accordingly the efficiency of agricultural sector, it is 

necessary to determine the affecting factors of its production and defining the optimum combination 

of inputs and scale economies in this industry. Considerable distribution of poultry units in terms of 

capacity and size in different parts of the country raises the question whether technically the scale of 

production does not affect the cost of producing per unit of product? In other words, is the structure 

of production in the poultry subsector constant return to scale or it is ignored, and the expansion of 

production units is based on the other factors? Answering these questions will lead to produce in 

optimum scale and reduce the costs of production by using the optimum amount of inputs. Reviewing 

the literature shows that studying the production structure of firms has attracted the attention of 

researchers all over the world, like Ansari and Salami (2007), Ghaderzadeh et al (2012), Dashti et al 

(2018), Taru (2010) and Gezahegn et al (2016). It is osbvious that reducing production costs, the price 

of product will also decline. According to the law of demand, by decreasing the price of the product, 

its demand increases and leads to the growth of production in the enterprises. It is clear that with the 

growth of production and consequently the growth of demand for inputs in an economic sub-sector 

such as poultry, agricultural growth and ultimately economic growth of the whole country will also 

be provided. So, in this study, the structure of production and the optimum size of broiler chickens 

breeding units in Masjed Soleyman town were investigated 

Material and methods: In this study the production structure of poultry units in Masjed Soleyman 

town was investigated by estimating the translog cost function using seemingly unrelated regression 

estimator method. According to statistics provided by the Agricultural Jihad Management of Masjed 

Soleyman, the number of broiler breeding units in Masjed Soleiman town was 55 units, of which 45 

were active and 10 were inactive. So, required data were gathered by setting up a questionnaire and 

personally interviewing with the managers of all active poultry units. The return to scale and 

therefore, the economics of a particular industry is shown in the form of its long-run average cost 

curve. By examining the cost structure of production in an industry, one can see how returns are 

scaled. If an industry of a given size or level of production had the lowest cost per unit of production 

and firms smaller or larger than the first group would incur higher production costs per unit of product, 

the industry would have an average cost curve. The long run will be U-shaped. The existence of a 

curve in this form means that firms of the second tier can reduce the cost of production per unit of 

product and increase their competitive ability in the market by changing the size or scale of production 

and bringing the size of the unit to the size of the first tier. Since in the present study, the estimation 

of the translog cost function is based on SURE, in which the cost function and the share function of 

the inputs were estimated as a system of equations, must have cost share functions. According to 

Sheffard's principle, by deriving the translog cost function from the input price, the cost share 

functions were obtained. Finally, the parameter of estimated translog cost function were used to 

obtain scale elasticity, inputs substitution and price elasticities to define the poultry units’ production 

structure.  
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Results and discussion:  The results showed that the own price elasticities of demand for all inputs 

are negative and their small amount implies that the demand for inputs is less elastic and more demand 

changes for price changes is not possible. Among the inputs, feed input demand has the least 

sensitivity to price changes. Cross price elasticities revealed substitution relationship between most 

production inputs except between the input of feed with chicken and labor force. Regarding the results 

of this study, the poultry industry in this town is experiencing increasing return to scale, and the 

optimum size of the units is obtained by maintaining 28,000 pieces of chickens, while the present 

average capacity is 20,000 pieces. Therefore, these units can benefit from scale economies by 

proportionate increasing of production inputs and production scale to increase their production at 

lower costs. In other words, studied units would experience the minimum average costs by 28000 

pieces of chickens. This results are consistent with the results of Ansari and Salami (2007), Eshraghi 

et al (2015). 

Conclusion: Since most poultry farms produce below optimal capacity; so, one way in reducing costs 

is to increase poultry units production capacity and to approach the optimum production rate. As such, 

it is recommended to adopt measures that will increase the capacity of the production units and help 

to make the production process more economical. As observed, there is a weak substitution 

relationship between some inputs. On this basis, it can be concluded that if the price of some inputs 

is increased, the producer will have to accept this price increase and the possibility of substituting 

these inputs for each other and the reaction of the poultry owners to this price increase is limited. 
Therefore, it is suggested that, in order to encourage the producer to increase production, by applying 

appropriate policies prevent the price fluctuations, especially the increase of input prices, and find 

technically solutions to allow substitution between inputs in the poultry feeding sector. So that, by 

increasing the prices of some inputs, due to the impossibility of substitution between inputs, 

production would not be limited. Since poultry industry inputs such as medicines, vaccines and so on 

are affected by price fluctuations, this causes instability in the market price of poultry and the poultry 

operates under uncertainty and with high financial risk. So, determining guaranteed price by the 

government as a financial technique can be fruitful in optimal allocation, stable planning for more 

poultry production, and increased productivity. 
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