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  چكيده

 تكميـل  طريـق  از هـا  داده پذيرفت. انجام تهران استان در تخمگذار مرغ پرورش واحدهاي اقتصادي بررسي منظور به تحقيق اين
 1392 سـال  در شـده  بندي طبقه تصادفي گيري نمونه روش به كه تخمگذار مرغ واحد 41 تعداد از حضوري مصاحبه با پرسشنامه
 و شـد  زده تخمـين  آن ضرايب و انتخاب داگالس،- كاب توليد تابع توليد، توابع انواع بين از شد. آوري جمع بودند، شده انتخاب
 كـه  داد نشـان  نتـايج  شـد.  برآورد ها نهاده توليد كشش و ها نهاده قيمت به نهايي توليد ارزش نسبت و نهايي توليد متوسط، توليد
 دان شـامل  مطالعـه  مـورد  هاي نهاده تمامي توليد كشش بود. پولت و دان هزينه به مربوط مرغ تخم توليد هزينه درصد 87 از بيش

 استفاده اقتصادي صورت به را ها نهاده اين ،توليدكنندگان دهد مي نشان كه بود يك از كمتر و مثبت كار، نيروي و پولت مصرفي،
 كيلـوگرم  يـك  ازاي بـه  متوسط، طور به اساس اين بر بود. 5/18 و 49/0 ترتيب به پولت و دان هاي نهاده متوسط توليد كردند. مي
 توليـد  مطالعه مورد هاي مرغداري در مرغ تخم كيلوگرم 5/18 انميز پولت، قطعه يك ازاي به و مرغ تخم كيلوگرم 49/0 ميزان دان
   ضـمناً  باشـند.  مـي  تهـران  استان در مرغ تخم توليد بر مؤثر هاي نهاده مهمترين پولت، و مصرفي دان حاصل، نتايج به توجه با شد.
 ارزش نسـبت  معيـار  گرفتن درنظر اب توليدكنندگان نيز شده فروخته مرغ تخم قيمت و شده خريداري هاي نهاده قيمت به توجه با

  نمايند. مي عمل كارا و اقتصادي صورت به ها نهاده مصرف در ها نهاده قيمت به نهايي توليد

  توليد هزينه نهاده، توليد، كشش داگالس،- كاب توليد، تابع ها: واژه كليد
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  مقدمه
 هاي پروتئين از خوبي منبع و طبيعي غذايي منبع يك مرغ تخم
 9 و پروتئين حاوي كه بوده باال بيولوژيكي ارزش و يتكيف با

 هـا  ويتـامين  از يهتـوج  قابل مقادير و بدن ضروري هاسيدآمين
ــامل ــامين ش ــاي ويت ــواد ،E و A، B2، B12، D ه ــدني م  و مع

 در مـرغ  تخـم  كـه  آنجا از .]3[ است ضروري چرب اسيدهاي
 روز بـه  روز اسـت،  اصلي غذاهاي از يكي ايراني خانوار سبد

 توليـد  افزايش بيشترين ولي است، نموده پيشرفت صنعت ينا
  .]7[ باشد مي اخير دهه دو به مربوط مرغ تخم

 جهـاد  وزارت سوي از شده منتشر آمار آخرين براساس
 تخمگذار مرغ واحدهاي ظرفيت ،1392 سال در كشاورزي،

 بـين،  ايـن  در كـه  بـود  قطعه ميليون 4/88 بر بالغ كشور در
 بـين  در اول رتبه حائز درصدي، 6/14 مسه با تهران استان
 اسـتان  سال، همين در ديگر، سوي از بود. كشور هاي استان
 8/16 تنهـايي  بـه  مـرغ  تخم تن هزار 97/149 توليد با تهران
 را نخسـت  مقام و نموده توليد را كشور مرغ تخم كل درصد

   .]10[ داد اختصاص خود به كشور در
 محصوالت و ها نهاده لتبدي فني هرابط بيانگر توليد تابع

 توسعه و ريزي برنامه نظر از توليد تابع ماهيت .]9[ باشد مي
 اسـت.  قتصـادي ا ريزي برنامه الينفك جزء و مهم اقتصادي،

 آن از حاصـل  اطالعـات  و كشـاورزي  توليد تابع تخمين با
 آن و نمود مشخص را كشاورزي بخش توليد توان توان مي
 امكـان  قيـاس،  اين كرد. همقايس بخش، واقعي عملكرد با را

 بخـش  اين در موجود كالن مشكالت شناسايي و يابي ريشه
 دهنـده  شكل اصلي عوامل از جامعي درك و نموده فراهم را
 را امكان اين همچنين توليد تابع برآورد سازد. مي فراهم آن

 هـاي  نهـاده  از يـك  هـر  اهميـت  و نقش كه آورد مي فراهم
 هرگونـه  ترتيـب،  نبـدي  .شـود  مشـخص  تفكيـك  به توليد،
 كـارگيري   به ميزان زمينه در گذاري سياست و گيري تصميم
ــاده ــا نه ــه و ه ــوركلي، ب ــه ط ــزي برنام ــد ري ــدوين و تولي  ت

  .]1[ بود خواهد پذير امكان توسعه هاي استراتژي

 توابـع  تـرين  معـروف  از يكي داگالس،-كاب توليد تابع
ـ  انواع از يكي تابع، اين است. اقتصاد در توليد  نمـايي  عتواب
 جملـه  از خود فرد به منحصر هاي ويژگي دليل به كه است
 كشـش  تابع، اين در شده وردآبر ضرايب از يك هر كه اين

 نهـاده،  هر توليد كشش و داده نشان را مربوطه نهاده جزئي
ــت ــي ثاب ــد، م ــد اقتصــاد در باش ــاورزي، تولي ــاربرد كش  ك
ـ  متغيرهـاي  ضـرايب  ميـزان  دارد. اي گسترده تـابع  در يكم 
  باشند. مي توليد عوامل كشش نشانگر داگالس، -كاب توليد
ــورد در ــوع م ــق موض ــائل و تحقي ــوني مس  آن، پيرام

 شـده  انجـام  كشور از خارج و داخل در محدودي مطالعات
 بررسي شود. مي پرداخته آنها از برخي نتايج به ادامه، در كه

 تخمگذار مرغداري واحدهاي در توليد عوامل كل وري بهره
 پولـت  تعـداد  شـامل  توليد عوامل كه داد نشان تهران استان

 بـر  داري معنـي  تـأثير  كار نيروي و مصرفي دان و تخمگذار
 عوامـل  كـل  وري بهـره  ميـزان  داشتند. تخمگذار مرغ توليد
 نشـان  كـه  اسـت  شـده  گزارش 26/0 واحدها اين در توليد
 طـور  بـه  ،هـا  نهاده از واحد يك مصرف ازاي به كه دهد مي

 اسـت.  شـده  توليد )مرغ تخم( محصول واحد 26/0 متوسط
 تحصيالت ميزان از آنها مديران كه واحدهايي كه اين ضمن
 هانداز .]3[ داشتند باالتري وري بهره بودند، برخوردار باالتر
 62 معـادل  تهـران  اسـتان  در پولت پرورش واحدهاي هبهين
 واحـدهاي  اقتصـادي  بررسـي  .]6[ شـد  بـرآورد  قطعه هزار

 سـودآور  از حـاكي  نيـز  نيجريـه  در گذارتخم مرغ پرورش
 استان اول جايگاه رغم علي .]13[ باشد مي فعاليت اين بودن
 بـزرگ  بـازار  وجـود  و كشـور  در مـرغ  تخم توليد در تهران

 جامعي تحقيق تاكنون استان، سطح در محصول اين مصرف
 تهران استان در مرغ  تخم توليد اقتصادي ابعاد دربرگيرنده كه

 حاضـر،  پـژوهش  انجـام  از هـدف  است. نشده انجام باشد،
 اسـتان  تخمگـذار  هـاي  مرغداري در بر مؤثر عوامل بررسي
  است. تهران
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  ها روش و مواد 
ــق ــوع از حاضــر تحقي ــات ن ــاربردي تحقيق ــه و ك  روش ب
 جامعـه  باشد. مي پيمايشي صورت به و همبستگي-توصيفي
 مـرغ  پـرورش  واحـدهاي  كليـه  شـامل  تحقيـق  اين آماري

 ايـن  از كـه  ]10[ بود ) = 130N( تهران استان در تخمگذار
ــه واحــد 41 تعــداد ميــان، ــه روش ب  تصــادفي گيــري نمون
 حجـم  براي گيري نمونه فرمول از استفاده با شده بندي طبقه

 تحقيق اين اوليه هاي داده .]11[ شدند انتخاب معلوم جامعه
 روش بـه  نمونـه  واحـدهاي  از  پرسشـنامه  تكميل طريق از

 سـال  در توليـدي  واحـدهاي  مـديران  با حضوري مصاحبه
   شد. آوري جمع 1393
 توليـد  بـر  مؤثر عوامل بررسي جهت حاضر، تحقيق در
ــرغ ــتان در تخمگــذار م ــران اس ــوم از ته ــابع مفه ــد ت  تولي

)Production function( بيـانگر  توليـد  تـابع  شـد.  استفاده 
 را سـتاده  بـه  نهـاده  تبـديل  نرخ و بوده ستاده و نهاده رابطه
 از اسـتفاده  ميـزان  افـزايش  بـا  اسـت  بـديهي  دهد. يم نشان
 افـزايش  مشخصي حد تا محصول ميزان توليدي، هاي نهاده
 ميـزان  بـرآورد  توليـد،  تـابع  تخمين از هدف ليكن يابد، مي

 هـاي  نهـاده  ميزان در تغيير ازاي در محصول مقدار در تغيير
 پـذير  امكـان  تخمـين،  ايـن  بـدون  امر اين كه باشد مي توليد
 توليـد  كل تقسيم از متغير نهاده هر متوسط توليد اشد.ب نمي
  آمد: دست به 1 رابطه از استفاده با متغير نهاده مقدار بر

  )1( رابطه

i

YAPXi
X

   
 ،ix متغيـر  نهـاد،  متوسط توليد APXi رابطه، اين در

ix متغير نهاده ميزان ix و Y باشد. مي محصول ميزان  
 بـا  تحقيـق  ايـن  در كه دارد گوناگوني انواع توليد توابع

 بـين  از توليد تابع نوع انتخاب براي ها، داده ماهيت به توجه
ــواع ــع ان ــد تواب ــاب تولي  ،)Cobb-Douglas( داگــالس -ك

ــلوگ ــالي و )Translog( ترانس  از ،)Transcendental( متع
 ايـن  در شـد.  اسـتفاده  مقيـد  مربعـات  حـداقل  فيشر آزمون

 قـرار  بررسـي  مـورد  جفتي صورت به مذكور توابع آزمون،
 مدل عنوان به داگالس-كاب توليد تابع نهايت، در و گرفت
 صـورت  به غيرمقيد مدل عنوان به متعالي توليد تابع و مقيد
  شد: گرفته نظر در 2 رابطه

  )2( رابطه
UR R

UR

(R R ) / m
F

( R ) / N K

( / / ) / / /
( / ) / ( ) /


 

 
  

 

2 2

21
0 853 0 831 13 0 0017 4 4051 0 853 41 6 0 0042

   

URR رابطــه، ايــن در  مــدل چندگانــه تعيــين ضــريب 2
RR مقيد، رگرسيون  رگرسيون مدل چندگانه تعيين ضريب 2
 N غيرمقيـد،  رگرسيون مدل در پارامترها تعداد m غيرمقيد،

 مـدل  در شـده  اضافه تغيرهايم تعداد K و مشاهدات تعداد
  باشد. مي غيرمقيد رگرسيون

ــايي از ــه آنج ــق در ك ــر، تحقي ــدار حاض ــاره مق  F آم
ــباتي ــطح در )FC = 405/0( محاس ــد، 5 س ــدار از درص  مق
ــي ــر ]Ft )13 و 35( = 36/2[ جــدول F بحران  اســت، كمت
–كـاب  توليـد  تـابع  درنتيجـه،  نشد. دار معني مذكور آزمون

 ايـن  خطّـي -لگاريتمي فرم و خابانت مقيد)، (مدل داگالس
  شد: گرفته درنظر 3 رابطه شكل به تابع

  )3( رابطة
Ln Y = Ln α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 +  
β4 Ln X4 + β5 Ln X6 + β6 X6 + u 

 نيروي ميزان  X3(قطعه)، پولت تعداد  X2رابطه، اين در
 در (ليتـر  مصـرفي  گازوئيـل  ميـزان  X4 دوره)، در (نفـر  كار

 فنّـي  مـدير  بـودن  دارا X6 (لوكس)، نور شدت  X5 دوره)،
ــدارد و 1 = (دارد ــد كشــش ، β1 , …. , β6 )،0 = ن  تولي
  باشد. مي اخالل جمله u و ها نهاده

 از اسـتفاده  بـا  شـده  تصـريح  داگالس–كاب توليد تابع
 معمـولي  مربعـات  حـداقل  روش به و متغيره چند رگرسيون
 ميـزان  متغيرهاي توليد، بعتا برآورد از پس شد. زده تخمين
 مـدير  بـودن  دارا و )X5( نور شدت )،X4( مصرفي گازوئيل

 از وابسته، متغير بر دار معني تأثير نداشتن دليل به )X6( فني
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 در تخمگـذار  مـرغ  توليـد  تـابع  نهايـت،  در و حذف مدل،
 بـه  4 رابطـه  شـكل  بـه  داگـالس -كاب فرم در تهران استان
 بـا  گـام  بـه  گـام  شـيوه  بـه  معمـولي  مربعات حداقل روش
 كـه  آنجـايي  از شد. برآورد SPSS آماري افزار نرم از استفاده
 و بـوده  كيفـي  متغيـر  يـك  )،X6( فني مدير بودن دارا متغير

 صـحيح  نظـري  لحـاظ  بـه  كيفي متغيرهاي از گيري لگاريتم
 خطي صورت به صرفاً مدل، اين در مذكور متغير باشد، نمي

  شد: گرفته درنظر
  )4( رابطة

Ln Y = Ln α + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + β3 Ln X3 + u 

  
 است برابر كه متغير نهاده يك نهايي توليد كه، اين ضمن

 متغير نهاده كردن اضافه درنتيجه كل توليد در تغيير ميزان با
 بـرآورد  5 رابطـه  از استفاده با توليد، به واحد يك اندازه به

   شد:
 )5( رابطة

i
iX dX

dY
MP 

     
 و Xi متغيـر  نهـادة  نهـايي  توليـد  XiMP رابطه، اين در

i

dY
dX

  باشد. مي Xi نهاده به نسبت توليد تابع اول مشتق 
 خوبي شناسايي و مدل كل بودن دار معني آزمون جهت

 F آمـارة  كـه  ترتيـب  بـدين  شد. استفاده F آزمون از برازش
 شد. مقايسه )Ft( جدول F بحراني مقدار با )Fc( محاسباتي

 خطـي  رگرسـيون  مـدل  اساسـي  فـروض  كليه كه، اين ضمن
 عـدم  فـرض  مركب، خطي هم وجود عدم فرض شامل نرمال
 ناهمساني وجود عدم فرض و اخالل اجزاي همبستگي خود

 d آزمـون  مشخصه، ريشه معيار با ترتيب به مدل در واريانس
  شد. بررسي پارك آزمون و واتسن- دوربين
 يك از را توليد هاي نهاده توليدكنندگان، كه اين فرض با
 در نيـز  را خـود  توليدي محصول و كرده تأمين رقابتي بازار
 بهينـه  مقـادير  تعيـين  براي كنند، مي عرضه رقابتي بازار يك

 اصـل  از سـود  حداكثرسـازي  روش در هـا  نهـاده  اقتصادي
 استفاده 6 رابطه از نهاده قيمت با نهايي توليد ارزش برابري

   شد:
  )6( رابطة

Xi XiVMP P   
 و ام i نهـاده  نهـايي  توليد ارزشVMPXi  رابطه، اين در

PXi نهـاده  قيمـت  ميانگين i قيمـت  ميـانگين  اينجـا،  (در ام 
  باشد. مي كار) نيروي و پولت دان، هاي  نهاده

 اضـافي  درآمـد  نهـاده،  نهـايي  توليد ارزش ،6 رابطه در
 در نهـاده  اضافي واحد يك از استفاده درنتيجه آمده دست به

  شد: محاسبه 7 رابطه از استفاده با كه باشد مي توليد
Xi  )7( رابطة Xi yVMP MP P    
ــن در ــه، اي ــدMPXi  رابط ــايي تولي ــاده نه  Py و ام i نه

 توســط مـرغ  تخـم  كيلـوگرم  يــك فـروش  قيمـت  ميـانگين 
  اشد.ب مي بازار در برداران بهره

 ام i نهـاده  نهـايي  توليـد  داگـالس، -كاب توليد تابع در
 گـرفتن  درنظـر  بـا  اسـت.  مـذكور   نهاده توليد كشش همان
 بهينـه  تخصـيص  مـالك  عنوان به 8 رابطه از مذكور، روابط
   :]2[ شد استفاده نهاده

  )8( رابطه
VMPXi / PXi = (MPXi * Py) / PXi = 1                   

 توليـد  نهاده از بايد باشد، يك از تربزرگ نسبت اين اگر
 مـذكور،  نسـبت  اگر شود. استفاده بيشتر ها، نهاده تركيب در

 و كـرد  اسـتفاده  كمتـر  نهـاده،  از بايد باشد، يك از كوچكتر
 نظـر  مورد نهاده از باشد، يك با مساوي نسبت، اين چنانچه

 بهينـه  نقطـه  ترتيب، بدين است. شده استفاده بهينه ميزان به
 ضرب حاصل كه شود مي شامل را حدي نهاده هر از هاستفاد
 قيمـت  اينجـا،  (در محصول قيمت در نهاده هر نهايي توليد
 هـاي  نهـاده  قيمت اينجا، (در نهاده قيمت مساوي مرغ) تخم
 نقطـه  در ديگـر،  عبـارت  به باشد. كار) نيروي و پولت دان،
  كند. مي ايجاد درآمد خود، قيمت اندازه به نهاده هر بهينه
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  بحث و نتايج
 در بررسـي  مـورد  مرغـداران  شـغلي  و فـردي  هـاي  ويژگي
 بـه  مربـوط  سن فراواني بيشترين است. شده ارائه 1 جدول
 سـني  ميـانگين  كه، اين ضمن بود. سال 60 تا 51 سني گروه

 27 از كمتـر  بـود.  سـال  53 برابـر  مطالعـه  مـورد  مرغداران

 از و بوده باالتر و ليسانس تحصيالت داراي ايشان از درصد
 مـرتبط  تحصـيلي  مدرك داراي درصد 3/13 تنها ميزان، اين
 درصـد  66 حدود در كه اين ضمن بودند، مرغداري حرفه با
  داشتند. باال به سال 20شغلي سابقه مرغداران از

  
  نمونه مرغداران شغلي و فردي هاي ويژگي .1 جدول

  تجمعي درصد  درصد  فراواني  متغير سطوح  متغير

  (سال) سن

40 <  2  9/4  9/4  
50-40  12  3/29  2/34  
60-51  16  1/39  3/73  
60 >  11  8/26  100  

  تحصيالت
  4/63 4/63 26  ليسانس از كمتر

  100 6/26 15  باالتر و ليسانس

  (سال) شغلي سابقه

10 <  2 9/4 9/4 

20-10  12 3/29 2/34 

30-21  12 3/29 5/63 

30 >  15  5/36  100  
  

 داد نشان نمونه هاي مرغداري فني و عمومي هاي ويژگي بررسي
 و شـده  اداره ملكي صورت به ها مرغداراي اين از درصد 93 كه
 هـاي  مرغداري درصد 80 بودند. استيجاري آنها از درصد نه تنها

 درصـد  66 در بودنـد.  فنـي  مـدير  داراي مطالعه مورد تخمگذار
 ترتيـب  به باقيمانده درصد 39 در و الين هاي  سويه ها، مرغداري

 در يافـت.  مـي  پرورش بونز و چيك نيك ال، اس ال هاي سويه
 9/37 برابـر  سـال  در مصرفي خوراك ميانگين ها، مرغداري اين

 سـال  در تلفـات  درصـد  ميـانگين  قطعـه،  يك ازاي به كيلوگرم
ط  و لـوكس  10 برابـر  نـور  شـدت  ميانگين ،38/6 معادل متوسـ 
 هـاي  مرغـداري  فاصـله  ميانگين بود. 12/2 معادل تبديل ضريب
 ترتيـب  بـه  ها دامداري و ها مرغداري ساير شهر، از بررسي مورد

 بود. كيلومتر سه و 7/5 ،34/8

 واحـد  36 بررسـي،  مـورد  مرغـداري  واحـد  41 مجموع از
 پنج و كردند مي استفاده سوخت عنوان به گازوئيل از صرفاً
 بـه  تـوأم  صـورت  به را شهري گاز و گازوئيل مابقي، واحد
 نـوراني  انـرژي  منبـع  ضـمناً  بردند. مي كار به سوخت عنوان
 كليـه  لـذا  بـود.  سراسـري  برق واحدها، اين همة نياز مورد

 منـابع  لحـاظ  از را تحقيـق  اين در بررسي تحت واحدهاي
 نمود. فرض يكساني شرايط در توان مي نور و انرژي تأمين

 يـك  سـطح  در و بود 9/986 برابر محاسباتي F آماره ميزان
 خـوبي  بـه  مـدل  كـه  دهد مي نشان هك شد دار معني درصد،
 آزمون محاسباتي d مقدار ديگر، سوي از است. شده برازش

 ايـن  بـر  و بـود  094/2 برابر واتسن-دوربين خودهمبستگي
 از شـد.  رد مـدل  در خودهمبسـتگي  وجـود  فـرض  اساس،
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 مشخصـه  ريشـة  معيـار  در وضـعيت  عـدد  مقدار كه آنجايي
 يا كامل همخطي مشكل درنتيجه، شد تعيين 217/139 برابر
  نداشت. وجود باال مدل در شديد
 آن نشانگر كه بود 994/0 برابر )R2( چندگانه تعيين ضريب
 (ميـزان  Y (واريـانس)  تغييـرات  از درصـد  4/99 كـه  است
 مـدل  مسـتقل  متغيرهـاي  توسط دوره) در توليدي مرغ تخم
 كار نيروي ميزان و پولت تعداد دوره، در مصرفي دان شامل
 تعيـين  ضـريب  مقـدار  اسـت.  شـده  داده حتوضـي  و توجيه

 بـودن  نزديك بود. 993/0 برابر )2R( شده تعديل چندگانه
 چندگانـه  تعيـين  ضـريب  بـا  چندگانه تعيين ضريب مقادير
 زده تخمـين  خوبي به مدل كه است آن نشانگر شده تعديل
  است. شده
 در هـران ت اسـتان  در تخمگذار مرغ توليد تابع تخمين نتايج

 پولـت،  تعـداد  متغيرهاي ضرايب است. شده ارائه 2 جدول
 عالمـت  داراي مرغـداري،  در كار نيروي تعداد و دان ميزان
 تعـداد  افـزايش  بـا  كـه  معناست بدين امر اين بودند. مثبت
 ميـزان  مرغـداري،  در كـار  نيروي تعداد و دان ميزان پولت،

 ضرايب كه، اين ضمن است. يافته افزايش نيز مرغ تخم توليد
 و )> P 01/0( پولـت  تعـداد  مصـرفي،  دان ميزان متغيرهاي

 نتـايج  بـا  كـه  اند شده دار معني )> 05/0P( كار نيروي ميزان
 عوامـل  وري بهـره  بررسـي  زمينـه  در گرفته صورت تحقيق
 مطابقـت  تهـران  اسـتان  تخمگـذار  مرغ واحدهاي در توليد
 ميـزان  يكم متغير به مربوط توليد كشش بيشترين .]3[ دارد
 توليد عامل مهمترين عنوان به نهاده اين و بوده مصرفي دان

 امر اين ).2 (جدول باشد مي نيز انتظار مطابق كه شده ظاهر
 هـاي  مرغـداري  در توليـد  عوامـل  وري بهره بررسي نتايج با

 عوامـل  وري بهره مطالعه ،]8[ غربي آذربايجان استان گوشتي
 و ]3[ تهــران ناســتا تخمگــذار مــرغ واحــدهاي در توليــد

 عوامـل  وري بهـره  بررسـي  زمينه در گرفته صورت پژوهش
 دارد. مطابقـت  ]5[ شرقي  آذربايجان طيور صنعت در توليد

 در گرفتـه  صـورت  تحقيـق  هاي يافته با نتايج اين همچنين
  .]12[ باشد مي همسو نيز نيجريه كشور هاي مرغداري

   

  
  تهران استان در تخمگذار مرغ توليد تابع تخمين نتايج .2 جدول

  داري معني سطح t هآمار  استاندارد خطاي  ضريب  عنوان

  296/0  061/1  418/0  444/0  مبداء از عرض
   مصرفي دان

  دوره) در (كيلوگرم
740/0  103/0  156/1  000/0  

  005/0  003/3  113/0  340/0  پولت تعداد
  030/0  269/2  037/0  084/0  دوره) در (نفر كار نيروي

* - 05/0 P <، ** -  01/0 P < 

  
 كـه  بـود  740/0 معـادل  مصرفي دان ميزان توليد كشش

 ميـزان  در افـزايش  درصـد  يك ازاي به كه است آن نشانگر
 افزايش درصد 740/0 ميزان به مرغ تخم توليد مصرفي، دان

 ضرايب با مقايسه در كار نيروي ميزان نهاده ضريب يابد. مي
 ميـزان  كـه  دهـد  مـي  نشان امر اين بود. كمتر ها، نهاده ساير

 سـاير  بـا  مقايسـه  در مرغ تخم توليد در نهاده اين اثرگذاري
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 كـه  باشد آن از ناشي است ممكن امر اين بود. كمتر ها نهاده
 يـك  عنـوان  بـه  اقتصـادي  لحاظ از تخمگذار مرغ پرورش
 كه شود مي تلقي )Capital intensive( اندوز  سرمايه  فعاليت

 دخيـل  هاي نهاده ساير با ايسهمق در كار نيروي نهاده آن، در
 هـاي  نهـاده  و تجهيـزات  امكانـات،  جملـه  از توليـد  امر در

 برخـوردار  كمتـري  اهميـت  از پولـت  و دان نظيـر  مصرفي
 از اعظمــي بخــش كــه اســت حــالي در امــر ايــن اســت.
 انساني نيروي به متكي عمدتاً كشاورزي بخش هاي فعاليت
 )Labor intensive( كارانـدوز  هـاي  فعاليت زمره در و بوده
   گيرند. مي قرار

 ميـزان  شامل مطالعه مورد هاي نهاده تمامي توليد كشش
 كـار،  نيـروي  ميـزان  و پولـت  تعـداد  دوره، در مصرفي دان

ــت ــر و مثب ــك از كمت ــود ي ــه ب ــانگر ك ــت آن بي ــه اس  ك
 تـابع  دو منطقه در ها نهاده اين كارگيري به در توليدكنندگان

 دارنـد.  قرار توليد قتصاديا منطقه تنها يعني كالسيك توليد
 رعايـت  بـه  مشـروط  ها نهاده اين از بيشتر استفاده درنتيجه،
 باشـد.  مـي  منطقـي  اقتصـادي،  لحـاظ  به توليد، فني اصولي
 از كـه  داگالس-كاب توليد تابع همگني درجه كه، آن ضمن
 برابـر  آيد، مي دست به يكم متغيرهاي ضرايب جمع حاصل

 بـه  نسـبت  فزاينـده  بـازده  وجود دهنده نشان كه بود 164/1
 تهـران  اسـتان  در تخمگذار مرغ پرورش فعاليت در مقياس
 يكم هاي نهاده كليه درصدي يك افزايش با درنتيجه، است.
 پولت تعداد دوره، در مصرفي دان ميزان شامل مطالعه مورد

 درصـد  164/1 ميزان به مرغ تخم توليد كار، نيروي ميزان و
   يافت. خواهد افزايش
 مـرغ  تخـم  كيلوگرم يك توليد هزينه درصد 87 زا بيش

 بـود  پولت و دان هاي نهاده هزينه به مربوط تهران استان در
   ).3 (جدول

  
  تهران استان در مرغ تخم كيلوگرم يك توليد ههزين انواع سهم و هزينه ميانگين .3 جدول

  عنوان
  هزينه متوسط

  (ريال)
  كل هزينه از سهم

  (درصد)
  80/70  16720  دان ههزين
  30/16  3850  پولت ههزين
  70/2  649  كار نيروي ههزين
  46/0  109  سوخت ههزين
  38/0  91  برق ههزين
  07/0  16  آب ههزين
  57/0  134  بيمه ههزين
  36/2  551  بهداشت و واكسن دارو، ههزين
  40/0  88  اجاره ههزين
  00/1  238  تلفات ههزين
  96/4  1171  متفرقه ههزين
  100  23617  كل ههزين
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 توليـد  هزينه كل از كار نيروي و پولت دان، هزينه سهم
 درصـد  7/2 و 3/16 ،8/70 ترتيـب  به مرغ تخم كيلوگرم يك
 عوامـل  وري بهـره  بررسـي  زمينه در ديگري تحقيق در بود.
 مقـادير  ايـن  تهران استان تخمگذار مرغ واحدهاي در توليد

 .]3[ شـد  گـزارش  درصد 5/4 و 7/9 ،1/78 معادل ترتيب به
 قيمـت  فـاحش  تغييـرات  از ناشي است ممكن اختالف ناي

  باشد. تحقيق دو انجام زماني فاصله در مذكور هاي نهاده
 و پولـت  دان، هـاي  نهاده نهايي و متوسط توليد ميانگين

 ارائه 4 جدول در بررسي مورد هاي مرغداري در كار نيروي
ط،  طـور  به است. شده دان، كيلـوگرم  يـك  ازاي بـه  متوسـ 

 پولـت  قطعـه  يـك  ازاي بـه  مرغ، تخم كيلوگرم 49/0 مقدار
 كار نيروي نفر يك ازاي به و مرغ تخم كيلوگرم 5/18 مقدار
 مـورد  هـاي  مرغـداري  در مرغ تخم كيلوگرم 123464 مقدار
 بـود  آن بيـانگر  ها نهاده نهايي توليد ميزان شد. توليد مطالعه

 و پولـت  قطعـه  يـك  مصرفي، دان كيلوگرم يك چنانچه كه
 در هـا  نهاده اين مصرف موجود وضع به كار رويني نفر يك

 حفـظ  بـه  مشروط شود، اضافه بررسي مورد هاي مرغداري
 مرغ تخم توليد متوسط، طور به الزم، بهداشتي و فنّي شرايط

 افـزوده  كيلـوگرم  11211 و 29/6 ،36/0 ميـزان  به ترتيب به
  شد. خواهد

  
  تهران استان در مرغ تخم توليد هاي نهاده هبهين صتخصي و نهايي توليد متوسط، توليد ميانگين .4 جدول

  عنوان
  نهاده نام

  كار نيروي  پولت  دان

  133464  5/18  49/0  متوسط توليد
  11211  29/6  36/0  نهايي توليد
  85/2  05/2  15/1   نهاده قيمت به نهايي توليد ارزش نسبت

  
 مسـتقل  متغيرهـاي  ضرايب شد، اشاره قبالً كه گونه همان

 بيـانگر  داگالس،- كاب توليد تابع برآورد در توليد) هاي (نهاده
 پولت دان، (شامل توليد هاي نهاده ميزان (مقداري) يكم رابطه

 شده) توليد مرغ (تخم محصول يا ستاده ميزان با كار) نيروي و
 بـر  عـالوه  افتصادي، بررسي جهت ليكن ).2 (جدول باشد مي

 ارزشـي  رابطـه  سـت ا الزم سـتاده،  و نهاده يكم رابطه بررسي
 نحـوه  ديگـر،  بيـان  بـه  شـود.  گرفتـه  درنظر نيز ستاده و نهاده

 سـتاده  و هـا  نهاده قيمت به توجه با توليد هاي نهاده از استفاده
 نشـان  4 جدول در VMPXi/PXi معيار گيرد. قرار بررسي مورد
 نيـروي  و پولـت  دان، هـاي  نهاده براي نسبت، اين كه دهد مي
 گرفتن درنظر با توليدكنندگان درنتيجه، .بود يك از بزرگتر كار،

 در توليـدي،  مـرغ  تخـم  قيمـت  و هـا  نهـاده  اين موجود قيمت

 لـذا  كردنـد.  عمل اقتصادي صورت به ها نهاده اين كارگيري به
 (جـدول  قيمتي جنبه از هم و )2 (جدول مقداري حيث از هم
 هـا،  نهاده اين از يك هر از بيشتر استفاده كه اين به مشروط )،4
 امـر  ايـن  اقتصـادي  جنبـه  از باشـد،  پـذير  امكان فني لحاظ هب

     باشد. مي پذير امكان
 پولـت،  و مصـرفي  دان حاضـر،  تحقيـق  نتايج به توجه با

 تهـران  اسـتان  در مـرغ  تخـم  توليد بر مؤثر هاي نهاده مهمترين
 بـه  مرغ تخم شده تمام قيمت از درصد 87 از بيش و باشند مي
 فعاليـت  شـدن  تـر  اقتصـادي  جهـت  بنـابراين  دارد. تعلق آنها

 هرگونـه  كـه  شود مي پيشنهاد استان در تخمگذار مرغ پرورش
 دو ايـن  كيفـي  بهبود محوريت با حوزه اين در گذاري سياست
  پذيرد. صورت توليد اقتصادي صرفه حفظ به مشروط و نهاده



 تهران استان در تخمگذار مرغ پرورش اقتصادي بررسي

  
  1395ستان تاب  2شماره   18دوره 

223

  منابع
 ا س مرتضـوي  و ص خليليـان  م، شـوركي  زاده اعظم .1

 اهميـت  ضـريب  براورد و توليد تابع انتخاب )1390(
ــرژي  و كشــاورزي اقتصــاد كشــاورزي. بخــش در ان
 .205-229 :76 توسعه.

 توليـد  اقتصـاد  اصـول  )1375( ا اكبـري  و م بخشوده .2
 دانشـگاه  انتشارات اول، چاپ كشاورزي. محصوالت

 ص. 378 كرمان، باهنر شهيد

 بررســي )1390( ق دشــتي و ح م شــهير ح، خــانكي .3
ــره ــل وري به ــد عوام ــدهايو در تولي ــداري اح  مرغ

 توسـعه.  و كشـاورزي  اقتصـاد  تهران. استان تخمگذار
74: 48-29.  

 گوشـتي  مرغ پرورش مديريت )1391( ف خواجعلي .4
 شـهركرد،  دانشـگاه  انتشارات اول، چاپ تخمگذار. و

  ص. 172

ــتي .5 ــرفا و ق دش ــل )1388( س ش ــاي صــرفه تحلي  ه
 واحـدهاي  بهينـة  انـدازة  و مقيـاس  از ناشي اقتصادي
 كشاورزي اقتصاد تهران. استان تخمگذار مرغ پرورش

 .17-35 :68 توسعه. و

 و وري بهــره تحليــل )1375( س يزدانــي و ق دشــتي .6
 .ايـران  طيـور  صنعت در توليد عوامل هبهين تخصيص
 كشـاورزي  اقتصـاد  كنفـرانس  اولين مقاالت همجموع
  .زاهدان ايران،

ــي .7 ــالمي ح، ركن ــمس و ر ناصراالس ــبحاني ش  س س
 اول، چـاپ  تخمگـذار.  مـرغ  شپـرور  اصول )1390(

 جهــاد كــاربردي علمــي آمــوزش مؤسســه انتشــارات
 ص. 284 كشاورزي،

 وري بهـره  محاسـبه  )1389( ي زاده كـريم  و ا عاشري .8
ــل ــد عوام ــداري در تولي ــاي مرغ ــتي ه ــتان گوش  اس

 .سـازندگي)  و (پـژوهش  دامي علوم .غربي آذربايجان
86: 7-2. 

 توليـد  داقتصـا  )1376( ر نجـارزاده  و ق م نژاد موسي .9
 دانشـگاه  انتشـارات  اول، چـاپ  (ترجمـه).  كشاورزي

 ص. 472 مدرس. تربيت

 كشـاورزي  آمارنامـه  )1393( كشاورزي جهاد وزارت .10
ــال ــد .1392 سـ ــارات ،2 جلـ ــاد وزارت انتشـ  جهـ

  ص. 387 تهران، كشاورزي،

11. Cochran WG (1977) Sampling Techniques. 

New York: John Wiley & Sons.  

12. Haruna U, Jibril SA, Kalla DJU and Suleiman 

H (2007) Evaluation of egg production in Jos 

north local government area plateau state 

Nigeria. International Journal of Poultry 

Science. 6(8): 604-607. 

13. Jatoo AN (2012) Economics and social 

characteristics of registered poultry egg 

producers in Ilorin kwara state. Russian Journal 

of Agriculture and Socio-economic Science. 

11(11): 18-23. 


