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 خالصه
 

هداف اصلي مطالعه جاري عبارت از تخمين تابع توليد واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي شهرستانهاي                ا
مختلف استان فارس، تعيين سطح بهينه كاربرد نهاده ها، تخمين كارايي فني واحدهاي مورد مطالعه و همچنين                    

 يقرطز  ا ازين ردوم يهاه ادد.  نمونه توليد جوجه هاي گوشتي بود      تعيين جيره هاي بهينه و نسبتا  بهينه واحدهاي       
 راز،يش يهارستانهش غدارانرمز  ا رفن ١٩٢ز   ا ١٣٧٧ ستانمو ز  ئيزاپر  د سشنامهرپ ميلكتا  و ب  وريضح احبهصم
 ينف رايياو ك ليدوت ابعوت آوردرب ايرب ادفيصت زيرم شوو ر عاليتم بعاتز ا. ديدرگ ريآوع مج ودشترو م  رم،هج
 استـفـاده از روش الگوسازي ايجاد گزينه ها جيره غذايي           با ،نآر  ب افهضا. دش تفادهسا العهطم ردوم حدهاياو

تعيين جيره . ناطق مورد مطالعه تعيين و مورد بررسي قرار گرفت   محدهاي نمونه توليد جوجه هاي گوشتي      وامناسب  
 شهرستانهاي مرودشت و جهرم نمايانگر امكان       غذايي و مطالعه كارايي فني واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي        
 .كاهش هزينه جيره غذايي و همچنين افزايش كارايي فني آنها بود

 
  فني و روش الگوسازي ايجاد گزينه هاجوجه  گوشتي، جيره غذايي، كارايي: واژه هاي كليدي

 
 دمهمق

ز وظايف مهم بخش كشاورزي در اقتصاد هر كشور، تأمين            ا
 تهيه مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت و             غذا براي جمعيت،   

در اين  . كمك به تراز پرداخت خارجي از طريق صادرات است           
راستا، تأمين غذا براي جمعيت در حال رشد كشورهاي در حال            

سوء تغذيه و عوارض جانبي      . توسعه داراي اهميت ويژه اي است     
يي ار، از نتايج كمبود مواد غذا     كاز جمله كاهش بازده نيروي      ،  آن

اين مسئله مي تواند تأثير منفي بر        . مردم در اين ممالك است     
سوء تغديه سالمتي افراد     . جريان توسعه اقتصادي داشته باشد     

جامعه را به مخاطره انداخته و توان فعاليت را از نيروي كار سلب             
براي مقابله با اين مشكل ظرفيت توليد مواد غذايي             . مي كند

توليد غذاي كافي و ارزان در       . بدبخش كشاورزي بايد افزايش يا     
 .گرو افزايش توليد و كاهش هزينه ها است

. روتئين از مهمترين مواد غذايي مورد نياز انسان است             پ
كمبود آن در جيره غذايي ميتواند موجب سوء تغذيه و به خطر             

ز ادر اين رابطه، گوشت مرغ       .  جامعه گردد  ادافتادن سالمتي افر  
لذا، افزايش توليد گوشت    . تئين است مهمترين منابع تأمين پرو   

مرغ و كاهش هزينه تمام شدة آن از جمله مواردي است كه                 
مي تواند نقش مؤثري در تأمين سالمت افراد جامعه و بهبود               

 .سطح تغديه آنها داشته باشد
ش توليد، توسعه عوامل توليد و ايجاد       ايز ميان شيوه هاي افز   ا

 در حال توسعه، با        ده در تكنولوژي كشورهاي     متغييرات ع  
لذا، افزايش   . مشكالت و محدوديت هاي فراواني روبرو است          

افزايش . كارايي فني به عنوان راه حلي مناسب تر ذكر شده است          
كارايي فني مي تواند توليد بيشتري را از مجموعه ثابتي از عوامل           

اضافه بر آن، در واحدهاي پرورش      ). ١١،  ٧،  ٥(توليد ايجاد كند    
 درصد از هزينه توليد مربوط به       ٧٥وشتي نزديك به    جوجه هاي گ 

لذا، كوشش در جهت حداقل نمودن      . تأمين جيره غذايي مي باشد   
هزينه اين جيره مي تواند تأثير قابل توجهي بر هزينه كل اين               

 ). ٤، ١(واحدها داشته باشد 

 جواد تركماني: مكاتبه كننده
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ستان فارس از جمله مهمترين مناطق توليد گوشت سفيد           ا
وليد گوشت سفيد اين استان در سال          ميزان ت . ي باشدمايران  
بر اساس  ). ٢( تن گزارش شده است          ٣٥٠٤١ برابر    ١٣٧٦

 منابع اصلي تأمين اين ماده        ١اطالعات ارائه شده در جدول        
مي و مرغ مادر    بوغذايي شامل جوجه هاي گوشتي، مرغ تخمگذار       

در اين بين، جوجه هاي گوشتي بعنوان منبع         . صنعتي مي باشد 
ه خود   ب  تن از توليد را    ٣٣١٤٠ت سفيد حدود    أمين گوش تاصلي  

رصد از كل توليد گوشت سفيد       د ۶/۹۴اختصاص داده است، كه     
 درصد  ٩٧گفتني است كه در اين سال،       . استان را شامل ميشود   

تي داراي مالكيت خصوصي     وشاز واحدهاي توليد جوجه هاي گ     
دولت  بدين ترتيب، . داشته و بقيه بصورت تعاوني اداره مي شدند       

 .مترين نقش را در مالكيت اين واحدها داشته استك
 

 ن فارس بر اساس ا ميزان توليد گوشت سفيد در است-١ول جد
 نوع منبع توليدي

 ع مرغنو )تن(زان توليد مي رصد توليدد
 جه هاي گوشتيجو ٣٣١٤٠ ۶/۹۴
 غ بوميمر ١٠٠٠ ۸/۲
 غ تخمگذارمر ٧٣١ ۱/۲
 غ مادرمر ١٧٠ ٥/٠

 ع كلجم ٣٥٠٤١ ١٠٠
 
رفيت واحدهاي توليدي گوشت مرغ استان فارس، بر              ظ

 تا   ٢٠٠٠، دامنه اي از       ١٣٧٦اساس طرح آمارگيري سال         
 استنباط  ٢ه از جدول    نكچنا.  قطعه را شامل مي شود     ١٥٠٠٠٠

مي شود، بيشترين واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي استان         
 واحد  ٥٠٠٠ تا   ٢٠٠٠محدوده ظرفيت هاي باالتر از       مربوط به 

 كل واحدهاي    از %۴/۳۴ادل  معشد؛ كه داراي سهمي        مي با
در اين رابطه، كمترين سهم مربوط به واحدهاي          . موجود است 

احد بوده كه    و ١٥٠٠٠٠ تا   ١٠٠٠٠ از   ترداراي ظرفيت هاي باال  
 ).٢(ز كل واحدهاي موجود در استان است  ا%۱/٠سهمي معادل 

 تعداد كل واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي          ٣ول  جد
بر اساس اين   .   نشان مي دهد    ١٣٧٦ فارس را در سال        استان

جدول، تعداد كل واحدهاي توليد جوجه هاي گوشتي اين استان          
 ١٤اين واحدهاي توليدي در سطح          .  باشدمي واحد    ١٠٧٤

بيشترين واحدهاي توليد جوجه هاي       . شهرستان پراكنده اند  
بطوركلي، .  فارس مربوط به شهرستان شيراز است      نگوشتي استا 

كل واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي در اين شهرستان        % ٣٥
كمترين تعداد واحدها مربوط به شهرستان هاي           . قرار دارند  

ز كل واحدهاي     ا %٤/٠استهبان و نيريز مي باشد كه هر يك            
 .جوجه هاي گوشتي استان را شامل مي شود

 
  پراكندگي واحدهاي توليد جوجههاي گوشتي استان فارس -٢ول جد

 )١٣٧٦(س ظرفيت واحد توليدي بر اسا

 عداد واحدهات رصد فراواني واحدهاد
هزار (فيت واحد ظر

 )قطعه
۵/۳ ٢ ٣٧ 
 ٥ تا ٢شتر از بي ٣٣٧ ۴/۳۱
 ٧ تا ٥شتر از بي ٢٣٤ ۸/۲۱
 ١٠ تا ٧شتر از بي ٢١١ ۶/۱۹
 ١٥ تا ١٠شتر از بي ١٢٦ ۷/۱۱
 ٢٠ تا ١٥شتر از بي ٥٩ ۵/۵
 ٣٠ تا ٢٠شتر از بي ٤٠ ۷/۳
 ٥٠ تا ٣٠شتر از بي ٢٤ ۲/۲
 ١٠٠ تا ٥٠شتر از بي ٥ ٥/٠
 ١٥٠ تا ١٠٠شتر از بي ١ ١/٠

 ع كلجم ١٠٧٤ ١٠٠
 

  پراكندگي واحدهاي توليد جوجه هاي گوشتي استان فارس-٣دول ج
 )١٣٧٦(به تفكيك شهرستانها 

 م شهرستاننا داد واحدهاتع رصد فراوانيد
 رازشي ٣٧٦ ٠/٣٥
 ودشتمر ٢٦٢ ۴/۲۴
 ادهآب ١٨١ ۸/۱۶
 رمجه ١٢٤ ۶/۱۱
 پيدانس ٤١ ۸/۳
 ازرونك ١٩ ۸/۱
 افس ١٥ ۴/۱
 روزآبادفي ١٢ ۱/۱
 ليداق ١٢ ۱/۱
 رآباد ممسنينو ١٢ ۱/۱
 رابدا ٧ /.۶
 رال ٥ /.۵
 تهباناس ٤ /.۴
 ريزني ٤ /.۴
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 ع كلجم ١٠٧٤ ١٠٠
 ١٣٧٦ يك دوره توليدي سال      رل ظرفيت توليدي استان د    ك

ه مرغ بوده كه درصد پراكندگي آن در          قطع ١٠٩٠٢٧٠٠معادل  
چنانكه مالحظه  .  آمده است   ٤سطح استان فارس در جدول         

 قطعه جوجه     ٤٢٠٧٣٦٠ان شيراز با توليد        ستمي شود، شهر 
ز تعداد قطعات جوجه هاي گوشتي      ا %۶/۳۸گوشتي در يك دوره،     

داده، و در اين مورد مقام          توليدي استان را بخود اختصاص      
٢ قطعه،   ٢٠٠٠٠شهرستان نيريز با دارا بودن      . نخست را داراست  

ته اشز كل قطعات جوجه  گوشتي توليدي استان را در برد            ا %٠/
 .است، و در پايين ترين سطح جدول واقع شده است

 
  ظرفيت يك دوره پرورش جوجه هاي گوشتي استان-٤دول ج

 )١٣٧٦(فارس بتفكيك شهرستانها 
 م شهرستاننا )قطعه(فيت ظر رصد فراوانيد

 رازشي ٤٢٠٧٣٦٠ ۶/۳۸
 رمجه ١٨٥٠٦٥٠ ۹/۱۶
 ودشتمر ١٧٧٥٧٠٠ ۳/۱۶
 ادهآب ١٣٧٢٤٤٠ ۶/۱۲
 زرونكا ٧١٥٥٠٠ ۶/۶
 يدانسپ ٣٥٤٣٥٠ ۲/۳
 رآباد ممسنينو ١٧٧٠٠٠ ۶/۱
 رابدا ٩٢٨٠٠ ٨/٠
 رال ٨٢٨٠٠ ٨/٠
 ليداق ٨١٥٠٠ ٨/٠
 افس ٧٦٨٠٠ ٧/٠
 روزآبادفي ٦٦٨٠٠ ٦/٠
 تهباناس ٢٩٠٠٠ ٣/٠
 ريزني ٢٠٠٠٠ ٢/٠

 ع كلجم ١٠٩٠٢٧٠٠ ١٠٠
 
ز گوشت سفيد    ا %۶/۹۴احدهاي پرورش مرغ هاي گوشتي      و

اضافه بر آن، واحدهاي    . ه انددتوليدي استان را بخود اختصاص دا     
پرورش جوجه هاي گوشتي استان فارس از تعداد و پراكندگي            

هداف مطالعه   ا با توجه به مطلب فوق،    . قابل مالحظه برخوردارند  
رت از، تخمين تابع توليد واحدهاي جوجه هاي              جاري عبا  

گوشتي، تعيين سطح بهينه كاربرد نهاده ها، تعيين كارايي فني           

جه هاي گوشتي و تعيين جيره هاي بهينه و         وواحدهاي توليد ج  
نسبتا  بهينه واحدهاي نمونه توليد جوجه هاي گوشتي مناطق            

 .مورد مطالعه مي باشد
 

 شهاوو رمواد 
و  مايشييپ يهاشورز  ا تفادهساا  ب العهطم نيا يهاده اد

 ازين ردوم العاتطا نادي،سا وهيشر  د. تسا دهمآ ستدب ناديسا
 دجهوو ب  نامهرب زماناو س  ادسازندگيهجه  ب اجعهرم يقرطز  ا
 ازين ردوم يهاده اد مايشي،يپ وهيشر  د. دش يافترد رساف تانسا
و  ئيزاپر  د طعيقم ورتصب سشنامه،رپ ١٩٢ ميلكت يقرطز  ا
ه ك دده يم انشن ٤ ولدارقام ج . دش ريآوع م، ج ١٣٧٧ستانمز
 رهودك  ي فيترظ رظنز  ا ودشترو م  رم،هج راز،يش يهارستانهش
 جامنا شماريرس رينخآ اسسار  ب شتي،وگ يهاجه وج ورشرپ
 تصاصخا دوخه  با  ر فيترظ شتريني، ب ١٣٧٦ لاسر  د هدش
 خابتنا رياج العهطم ايربها  رستانهشه  س نيا ا،ذل. دانده اد
 اونيعت كترو ش  زندگياس ادهج كاريمها  ب س،پس. نددش
رستانهاي مذكور، اقدام به تهيه ليست مرغداران و          شه غدارانرم

در نهايت، پس از     . تكميل پرسشنامه، بطريق تصادفي، گرديد      
 پرسشنامه مورد استفاده     ١٨٦حذف پرسشنامه هاي مشكوك،     

 .فتگرقرار 
تدا، تابع توليد     منظور دستيابي به اهداف تحقيق، اب           ب

تابع توليد ترانسندنتال   . واحدهاي مورد مطالعه تخمين زده شد      
.  است رتوانايي اندازه گيري كشش هاي متغير توليد را دا      ) متعالي(

لذا، از اين فرم از تابع به منظور تخمين توابع توليد و توابع مرزي       
فرم تابع  ). ١٠،  ٩،  ٧،  ٥(لعه استفاده شد     طاواحدهاي مورد م   

    :د استفاده به بصورت زير استمور
                                n      n 

ln (Y) = ln (α0) + Σ αi ln (Xi) + Σ (βi Xi) + ε   (1) 
                         

i=1                i=1     
 εارامترها، و    پ β  و αاده ها،  نه   Xiيزان توليد،    م Y در آن،  كه

 .مله اخالل مي باشدج
رم گسترده مدل مورد استفاده در تحقيق جاري به صورت           ف

 :زير است
ln(Y) = ln(α0) + α1ln(X1) + α2ln(X2) + α3ln(X3) + α4ln(X4) + 
α5ln(X5)+β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + ε              (2) 
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 X1،  )تن(يزان توليد گوشت در يك دوره توليد            م Y كه
يزان  م X2،  )قطعه(گوشتي در طول دوره      توسط تعداد جوجه   م

 X4،  )ده هزار ريال (زينه هاي بهداشتي    ه X3،  )تن(دان مصرفي   
ساير . مي باشد) نفر(عداد كارگر دائم   ت X5، و   )قطعه(يزان تلفات   م

 .تعريف شده اند" پارامترها و متغيرها قبال
شش توليد نسبت به هر يك از نهاده ها، معيار تعيين                ك

ا، از رابطه زير براي تعيين اين كشش            ذل. ستنواحي توليد ا   
 :استفاده شد

Ei  = αi  + βi  Xi  i  = 1, 2, ..., n.         (3) 
 
تغيرها مشش توليد است و ساير پارامترها و          ك E در آن،    كه

 .تعريف شده اند" قبال
واحدهاي ر  منظور بهينه سازي جيره فعلي مورد استفاده د        ب

 مطالعه، ابتدا از طريق           جوجه هاي گوشتي مناطق مورد       
ميانگين گيري سطح مصرف هر يك از مواد و تركيبات غذايي             

 (MGA)١سپس، از روش مدل سازي ايجاد گزينه         . بدست آمد 
، ٨،  ٦(بهينه استفاده گرديد     راي تعيين جيره غذايي به نسبت      ب

اف مورد مطالعه و    هداساس اين مدل بر اين است كه كليه ا        ). ١٠
 دنياي واقعي را نميتوان در قالب مدل           همچنين محدوديتهاي 
لذا، اين روش محدوده نسبتا            ). ٩(رياضي منعكس كرد     

گستردهاي از گزينه ها را ايجاد ميكند كه بعضي از آنها ممكن              
صميم گيرندگان سازگاري بيشتري داشته باشد و      تاست با اهداف    

در مطالعه جاري از اين     . در نتيجه، توسط آنها انتخاب خواهد شد      
در مرحله اول،   . وش براي تعيين جيره هاي غذايي استفاده شد       ر

با استفاده از الگوي برنامه ريزي رياضي زير جيره مطلوب تعيين           
 :شد

 
Minimize Z = C`X  (4) 
           > 
subject to: AX ( = ) b   (5) 
           <   

X ≥0   (6) 
 

                                                                                    
1 . Modeling to Generate Alernative (MGA) 

 X ردار هزينه،  ب Cرزش عددي تابع هدف،       ا Z در آن،     كه
 bاتريس ضرايب محدوديت ها، و       م Aردار متغيرهاي تصميم،     ب
 .ردار منابع يا نيازمندي ها ميباشدب

س از حل مسئله اصلي و تعيين جواب بهينه از روابط فوق،            پ
صورت تعديل   ب ٢ارزش عددي تابع هدف با فرض وجود انحراف         

 :شده، به نحو زير، و بعنوان محدوديت وارد مدل شد
C`X  ≤ (1 + a) Z*   (7) 
           > 
subject to: AX ( = ) b 

          <   
  X ≥0    

  
نحراف قابل قبولي    ا aرزش تابع هدف بهينه،      ا *Z در آن،    كه

تعريف " ساير متغيرها و پارامترها قبال     . از ارزش بهينه مي باشد    
تابع هدف جديد باعث مي شود كه متغيرهاي غيراصلي         . شده اند

در . وندشورت متغيرهاي اصلي، وارد برنامه        در حل اوليه، بص    
بطور معني دار، و در عين حال     ه  نتيجه، جوابهايي حاصل گردد ك    

بدين ترتيب، جوابهايي   . قابل قبول، از جواب اصلي متفاوت باشند      
كه در يك فاصله نسبتا  مناسب قرار مي گيرند، از طريق تابع                

ا زماني كه به    اين كار ت  . هدف جديد، بررسي و ارزيابي مي شوند      
 شده باشد، يا اينكه، مجموعه متغيرهاي       دتعداد كافي گزينه ايجا   

 .تصميم غيرصفر تغيير نكنند تكرار مي گردد
 :رم كلي مدل استفاده شده در اين مطالعه بصورت زير استف

             n 
Minimize Z = Σ CSTj Xj   (8) 

           j=1 

         
n
 

Subject to: Σ NUTij Xj ≥ NUTREQi     i = 1, 2, ..., m.(9) 
      j=1 

     Xj ≤ MAXj            (10) 
      Xj ≥ MINj            (11) 
      Xj = CONSTj            (12) 
      n 
      Σ Xj = 1            (13) 
      j=1 
      Xj ≥ 0            (14) 

    

                                                                                    
2. Tolerance 
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 CSTj،  امjماده خوراكي   تغير تصميم يا      م  Xj در آن،     هك
iقدار ماده مغذي   م NUTij،  امjزينه هر كيلوگرم ماده خوراكي      ه
بر حسب واحدهاي     ( امj در يك كيلوگرم ماده خوراكي           ام

در جيره،  م  ين ماده مغذي الز   امiقدار     م NUTREQi،  )مختلف
MAXj داكثر مجاز استفاده از ماده خوراكي             حjام  ،MINj 

 CONSTj، و   امjاز ماده خوراكي     داقل مقدار مجاز استفاده      ح
 . در جيره استامjقدار ثابتي از ماده خوراكي م

، (X3)پودر ماهي   ،  (X2)سويا  ،  (X1)ر اين مطالعه ذرت      د
، (X6)منو فسفات كلسيم    ،  (X5)% ١مكمل  ،  (X4)پودر صدف   

 D3ويتامين  ،  A (X9)ويتامين  ،  (X8)ليزين  ،  (X7)متيونين  
(X10)  ،  ويتامين(X11) E  ،مين  ويتا(X12) K3  ،  ويتامينB 

تغيرهاي تصميم مورد استفاده     م (X14)و نمك   ،  (X13)مپلكس  ك
 .در تعيين جيره بهينه مي باشند

يانگر تابع هدف است كه هزينه يك            ب ٨عادله شماره    م
معادله .  جوجه هاي گوشتي را حداقل ميكند         رهكيلوگرم جي 

ضمين مي كند كه مواد مغذي مورد نياز توسط              ت ٩شماره  
، ١١  و ١٠معادالت شماره   . ركيبات مختلف جيره تأمين گردد     ت

به  ترتيب، محدوديت بيولوژيكي حداكثر و حداقل مجاز مصرف           
دوديت مح ١٢ه شماره    لمعاد. مواد خوراكي را نشان مي دهند      

قراردادي در مورد ميزان مصرف برخي از مواد خوراكي است كه            
معادله . ظر گرفته شود بايد در تركيب جيره برابر مقدار ثابتي در ن        

شان مي دهد كه مجموع جواب بهينه بايد برابر يك           ن ١٣شماره  
دليل قراردادي اين محدوديت آن است كه هدف         . كيلوگرم شود 

در نهايت، معادله   . لوگرم جيره است  كين هزينه هر    دحداقل كر 
 .ضمين ميكند كه همه متغيرها غير منفي باشند ت١٤شماره 

 
 ايج و بحثنت

وليد واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي در هر يك         وابع ت ت
از شهرستانهاي جهرم، مرودشت، و شيراز بصورت زير تخمين            

 :زده شد
 :رستان جهرمشه

ln Y = - 2.55 + 0.53 ln X1 + 1.52 ln X2 - 0.80 ln X3 - 0.02 X2 
S.E.:         (0.24)               (0.33)  (0.26)   (0.006) 
 
        + 0.0019 X3 - 0.0002 X4 
S.E.:         (0.0005)  (0.00003)     

 

R2 = 0.97     R2 = 0.92     F = 68.95    Signif F = 0.0000 
 :هرستان مرودشتش

ln Y = 0.84 + 1.40 ln X2 - 0.48 ln X3 - 0.13 ln X4 - 0.03 X2 

S.E.:       (0.29)          (0.2)             (0.06)            (0.01) 
 
   + 0.004 X3 

S.E.:    (0.001)     

  
R2 = 0.97      R2 = 0.90     F = 72.95    Signif F = 0.0000 

 :رستان شيرازشه
ln Y = - 4.73 + 1.65 ln X2 + 0.35 ln X3 + 0.21ln X5 - 0.02 X2 

S.E.:         (0.25)             (0.07)            (0.06)  (0.006) 
R2 = 0.97     R2 = 0.89     F = 68.95    Signif F = 0.0000 

 
وابط فوق نشان مي دهد كه، متغيرهاي مربوط به ميزان             ر

ر هر سه شهرستان     د (X3) هزينه بهداشت     و (X2)دان مصرفي  
ر تابع توليد    د (X4)ميزان تلفات    مورد مطالعه و متغير مربوط به     

آماري معني دار  مربوط به شهرستانهاي جهرم و مرودشت از نظر          
اما، متغير مربوط به متوسط تعداد جوجه  گوشتي در         . شده است 

قط در تابع توليد مربوط به واحدهاي              ف  (X1)طول دوره     
ني آماري  معجوجه هاي گوشتي منطقه جهرم داراي مفهوم و           

نها  ت(X5)ديگر، متغير مربوط به تعداد كارگر  از طرف. بوده است
داري شهرستان شيراز توجيه آماري     در تابع توليد واحدهاي مرغ    

تعيين ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي        . داشته است 
 . مستقل نشان دهنده عدم وجود مشكل همخطي بود

متغيرهاي مربوط به   ش  ر اساس مطالب فوق ميتوان به نق       ب
در توليد واحدهاي   ،  (X3) هزينه بهداشت      و (X2)دان مصرفي   

زيرا، اين متغيرها در     .  برد جوجه هاي گوشتي استان فارس پي     
. تمام توابع توليد تخمين زده شده از نظر آماري پذيرفته شده اند          

در ادامه، با استفاده از كشش توليد هر يك از نهاده ها، اين                  
 .تفصيل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفته موضوع ب

تايج حاصل از تخمين كششهاي توليد و تعيين نواحي توليد   ن
داد واحدهاي نمونه مورد مطالعه و درصد فراواني          با توجه به تع   

 مربوط به هر يك از عوامل توليد مناطق مورد مطالعه در جداول             
وط به تعيين نواحي    رب  م  ٧ تا   ٥جداول  .  آورده شده اند  ١٤ تا   ٥

. گوشتي شهرستان جهرم است       توليد واحدهاي جوجه هاي    
داري همانطور كه جدول هاي فوق نشان مي دهد، واحدهاي مرغ         

ر هر يك از     د (X2)اين شهرستان در زمينه ميزان دان مصرفي         
پراكندگي اين واحدها در     . سه ناحيه توليدي پراكنده هستند      



 ١٣٨٢، سال ٢، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٣٩٤

 بيانگر   و %)۸/۷۵( ديگر است     حيوليدي بيشتر از نوا     ت Iناحيه  
احدهاي جوجه هاي گوشتي شهرستان جهرم     واين است كه اغلب     

قدار بهينه اقتصادي   از ميزان دان مصرفي در سطح كمتر از م           
احدها از دان مصرفي در ناحيه           و %۲/۲۱. استفاده مي كنند 
واحدها، %) ٣(و باقيمانده   ) وليدي ت IIناحيه  (مطلوب اقتصادي   

مصرف ) وليدي ت IIIناحيه  (طح بهينه اقتصادي       س بيشتر از 
از واحدهاي نمونه مورد     % ٦ر اين شهرستان تنها       د. مي كنند

ر سطح بهينه      د  (X3) بهداشتي     مطالعه در زمينه امكانات      
باقيمانده در  % ٩٤هزينه مي نمايند؛   ) وليدي ت IIناحيه  (اقتصادي  

يدي فعاليت   تول IIIرابطه با هزينه امكانات بهداشتي در ناحيه          
ن، يهمچن. مي كنند كه بيش از سطح مطلوب اقتصادي است           

يش از   ب (X4)واحدهاي نمونه مورد مطالعه ميزان تلفاتي       % ١٠٠
در مجموع بر   . دارند) وليدي ت IIIناحيه  (لوب اقتصادي   سطح مط 

 ميتوان گفت كه در منطقه      ١٢و نيز، جدول    ٧ تا   ٥اساس جداول   
اري از نظر ميزان دان مصرفي، امكانات         غدجهرم، واحدهاي مر  

ر وضعيت مطلوبي نبوده و بطور         دبهداشتي، و ميزان تلفات       
 واحدهاي   بيانگر آن است كه    ١٢جدول  . اقتصادي عمل نميكنند  

مورد مطالعه در اين شهرستان تنها نسبت به متوسط تعداد               
ار قرجوجه گوشتي در طول دوره در وضعيت مطلوب اقتصادي            

ز آنجا كه تعداد جوجه گوشتي در طول دوره بعنوان            ا .دنا هگرفت
ه ظرفيت بالفعل واحدهاي مرغداري منطقه مورد       دمعيار بيان كنن 
 نتيجه گرفت در مقياس هاي        بنابراين، مي توان . مطالعه است 

موجود، ظرفيتهاي بالفعل از نظر اندازه در وضعيت مطلوب               
همچنين، كشش توليد نسبت به نهاده تعداد . اقتصادي قرار دارند  

نيروي كار به علت معني دار نشدن اين متغير در تابع توليد                 
 .تخميني، غيرقابل محاسبه است

 
ي براساس مقدار كشش  وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغدار-٥ول جد

 .ر شهرستان جهرمد) X2(توليد نسبت به ميزان دان مصرفي 
رصد د

 فراواني
 دار كششمق عداد واحدها ت

 شتر از يكبي ٥٠ ۸/۷۵
 شتر از صفر و كمتر از يكبي ١٤ ۲/۲۱

 تر از صفركم ٢ ٣
 ع كلجم ٦٦ ١٠٠

 
 وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار كشش -٦ول جد

 ر شهرستان جهرمد) X3(ليد نسبت به هزينه هاي بهداشتي تو

 دار كششمق عداد واحدهات رصد فراوانيد
 شتر از يكبي ٠ ٠
شتر از صفر و كمتر از بي ٤ ٦

 يك
 تر از صفركم ٦٢ ٩٤
 ع كلجم ٦٦ ١٠٠

 
 وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار كشش -٧ول جد

 ر شهرستان جهرمد ) X4(توليد نسبت به تعداد تلفات 
 دار كششمق عداد واحدها ت رصد فراوانيد

 شتر از يكبي ٠ ٠
 شتر از صفر و كمتر از يكبي ٠ ٠

 تر از صفركم ٦٦ ١٠٠
 ع كلجم ٦٦ ١٠٠

 بيانگر نتايج حاصل از تخمين كشش توليد          ٩ و   ٨جداول  
نسبت به نهاده هاي ميزان دان مصرفي و امكانات بهداشتي در             

احدهاي  و %۴/۵۳،  ٨بر اساس جدول    . شت است شهرستان مرود 
في در سطح   صرنمونه مورد مطالعه در اين شهرستان، از دان م          

احدها در سطح كمتر از سطح مطلوب         و %۳/۴۳ ،بهينه اقتصادي 
حدها، ميزان دان مصرفي را        وا%)۳/۳(اقتصادي، و باقيمانده      

در . بيشتر از حد مطلوب اقتصادي مورد استفاده قرار مي دهند          
 دامه، ا
 نمونه مورد مطالعه در شهرستان مرودشت از          ايحدهوا ۳/۷۳%

امكانات بهداشتي در سطح مطلوب و بهينه اقتصادي استفاده             
حدهاي نمونه امكانات بهداشتي را در سطح        وا% ۷/۱۶مي كنند؛  

%) ١٠(بيشتر از سطح مورد نظر و مطلوب اقتصادي، و باقيمانده            
ادي مورد  تص از سطح بهينه اق    واحدها اين نهاده را در سطح كمتر      

بطور كلي، براساس دو جدول     ). ٩جدول  (استفاده قرار مي دهند    
كلي واحدهاي جوجه هاي     ، وضعيت )١٣(فوق، و نيز، جدول       

گوشتي اين شهرستان در رابطه با نهاده هاي ميزان دان مصرفي و 
اما، ميزان  . امكانات بهداشتي در سطح مطلوب اقتصادي قرار دارد       

واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي آن بيش از سطح           تلفات  
از آنجا كه متغير مربوط به تعداد متوسط         . بهينه اقتصادي است  

جوجه گوشتي در طول دوره كه بيانگر ظرفيت بالفعل واحدهاي           
مرغداري در مقياس موجود است از نظر آماري معني دار نشده             

رفيت لذا، نمي توان در زمينه بهينه و مطلوب بودن ظ             . است
 .واحدها از نظر اقتصادي اظهار نظر نمود
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 وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار كشش -٨ول جد
 ر شهرستان مرودشتد) X2(توليد نسبت به ميزان دان مصرفي 

رصد د
 فراواني

 دار كششمق عداد واحدها ت

 شتر از يكبي ٢٦ ۳/۴۳
 شتر از صفر و كمتر از يكبي ٣٢ ۴/۵۳
 ر از صفرتكم ٢ ۳/۳

 ع كلجم ٦٠ ١٠٠
 

 وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار كشش -٩ول جد
 ر شهرستان مرودشتد) X3(توليد نسبت به هزينه هاي بهداشتي 

 دار كششمق عداد واحدها ت رصد فراوانيد
 شتر از يكبي ٦ ١٠

 شتر از صفر و كمتر از يكبي ٤٤ ۳/۷۳
 تر از صفركم ١٠ ۷/۱۶

 ع كلجم ٦٠ ١٠٠

 بيانگر كشش عوامل توليد واحدهاي مورد        ١١ و   ١٠داول  ج
بر اساس اين جداول، تمام       . مطالعه در شهرستان شيراز است      

واحدهاي نمونه داراي ميزان دان مصرفي، و نيز، تلفات بيش از             
با توجه به دو جدول فوق و          . سطح مطلوب اقتصادي هستند    

هرستان بيانگر   وضعيت كلي واحدهاي نمونه اين ش        ،١٤جدول  
نامطلوب بودن سطح دان مصرفي و ميزان تلفات از لحاظ                 

اما، اين واحدها از نظر كارگر و امكانات بهداشتي         . اقتصادي است 
از نظر متغير بيان     . در ناحيه مطلوب اقتصادي قرار گرفته اند        

كننده ظرفيت بالفعل، مرغداري هاي اين منطقه داراي وضعيت          
لذا، . هرستان مرودشت مي باشد    مشابه با مرغداري هاي ش       

نمي توان در زمينه بهينه و مطلوب بودن ظرفيت واحدها از نظر            
 .اقتصادي اظهار نظر نمود

 
  وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار -١٠ول جد

 ر شهرستان شيرازد) X2(كشش توليد نسبت به ميزان دان مصرفي 

 دار كششمق عداد واحدها ت رصد فراوانيد
 شتر از يكبي ٠ ٠
 شتر از صفر و كمتر از يكبي ٠ ٠

 تر از صفركم ٦٠ ١٠٠
 ع كلجم ٦٠ ١٠٠

 

 وضعيت پراكندگي واحدهاي مرغداري براساس مقدار -١١ول جد
 ر شهرستان شيرازد) X4(كشش توليد نسبت به ميزان تلفات 

 دار كششمق عداد واحدها ت رصد فراوانيد
 شتر از يكبي ٠ ٠
 از صفر و كمتر از يكشتر بي ٠ ٠

 تر از صفركم ٦٠ ١٠٠
 ع كلجم ٦٠ ١٠٠

 
 وضعيت ميانگين كشش توليد نهادههاي مختلف در كل -١٢دول ج

 نمونه شهرستان جهرم
 ادهنه يانگين كشش كل نمونهم

۵۳/٠ 
۰۷/٠ 
۴۴/٠- 
۲۲/٠- 

----- 

 (X1)وسط تعداد مرغ در طول دوره مت
 (X2)يزان دان مصرفي م
 (X3)ي زينه هاي بهداشته
 (X4)يزان تلفات م
 (X5)عداد كارگر ت

 وضعيت ميانگين كشش توليد نهادههاي مختلف در كل -١٣دول ج
 نمونه شهرستان مرودشت
 ادهنه يانگين كشش كل نمونهم

----- 
۸۱/٠ 
۴۲/٠ 
۱۳/٠- 

----- 

 (X1)وسط تعداد مرغ در طول دوره مت
 (X2)يزان دان مصرفي م
 (X3)زينههاي بهداشتي ه
 (X4)لفات يزان تم
 (X5)عداد كارگر ت

 
  وضعيت ميانگين كشش توليد نهادههاي مختلف در -١٤دول ج

 كل نمونه شهرستان شيراز
 ادهنه يانگين كشش كل نمونهم

----- 
۰۰/۶- 
۳۵/٠ 
۲۶/٠- 
۲۱/٠ 

 (X1)وسط تعداد مرغ در طول دوره مت
 (X2)يزان دان مصرفي م
 (X3)زينه هاي بهداشتي ه

 (X4)يزان تلفات م
 (X5)داد كارگر عت

 
تايج مربوط به آزمون حداكثر درست نمايي جهت تعيين            ن

بهترين و مناسبترين مدل برآورد كارايي فني واحدها در                 
 آمده  ١٧ تا   ١٥هاي جهرم، مرودشت و شيرازدر جداول       انشهرست
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 بر مي آيد، در مورد مرغداري هاي        ١٥چنانكه از جدول     . است
سباتي در تمامي موارد    حا م χ2رم، ارزش   هگوشتي شهرستان ج  

χ2بيشتر از مقدار    
ر  د H0ر نتيجه، فرضيه    د. ول گرديده است  جد 

از آنجا كه كليه فرضها رد شده اند، لذا،         . همه حالتها رد مي شود   
 مناسب  لمدل مربوط به كاملترين فرض رد شده را بعنوان مد           
بر اساس  . براي تخمين كارايي فني منطقه جهرم انتخاب گرديد        

جازه داده شده تا مقادير       ا γ  و µ  ، ηكه در آن به      اين مدل،   
ي ادلخواه خويش را شامل شود، متوسط كارايي فني واحده             

، و حداقل   %٩٧، حداكثر   %٨٠جوجه هاي گوشتي منطقه جهرم      
 ).١٨جدول (ميباشد % ٣٩

ر مورد مرغداريهاي منطقه مرودشت نيز پديده اي مانند            د
 در اين حالت نيز،       .مرغداري هاي منطقه جهرم رخ داده است       

مدل مناسب آن است كه به هر يك از پارامترهاي سه گانه اجازه             
بر اساس  ). ١٦جدول  ( را داشته باشد      ددهد مقادير دلخواه خو    

، % ٨٦اين مدل، ميانگين كارايي فني تخميني منطقه مرودشت          
 .است% ٤٦ل اق، و حد% ٩٨حداكثر 

درستنمايي در  نتايج حاصل از انجام آزمون حداكثر -١٥دول ج
 شهرستان جهرم

حاسباتي مχ2رزش ا ولجد χ2رزش ا صميمت  وضفر

 µ = η =γ =0 ۷۲/۱۶ ۸۱/۷ رد
----- ۹۹/۵ ----- µ = η = 0 
 η = 0 ۷۲/۱۶ ۸۴/۳ رد
 µ = 0 ۰۸/۱۷ ۸۳/۳ رد

 
 نتايج حاصل از انجام آزمون حداكثر درستنمايي در -١٦دول ج

 شهرستان مرودشت
حاسباتي مχ2رزش ا ولجد χ2رزش اا صميمت  وضفر

µ = η =γ =0 ۵۴/۱۳ ۸۱/۷ رد
 µ = η = 0 ٩٥/١٢ ۹۹/۵ رد
 η = 0 ۵۴/۱۳ ۸۴/۳ رد

----- ۸۴/۳ ----- µ = 0 
 

 نتايج حاصل از انجام آزمون حداكثر درستنمايي در -١٧جدول 
 شهرستان شيراز

حاسباتي مχ2رزش ا ولجد χ2رزش ا صميمت  وضفر

µ = η =γ =0 ٠٠/٠ ۸۱/۷ يرشپذ
 µ = η = 0 ۰٣/٠ ۹۹/۵ يرشپذ

 η = 0 ۰۰/٠ ۸۴/۳ يرشپذ
 µ = 0 ۰٣/٠ ۸۴/۳ يرشپذ

 
  متوسط، حداقل و حداكثر كارايي فني تخميني -١٨دول ج

 (%)مناطق مورد مطالعه 
داقل كارايي فنيح  طقهمن توسط كارايي فنيم داكثر كارايي فنيح

 رمجه ٨٠ ٩٧ ٤٣
ودشتمر ٨٦ ٩٨ ٤٦

 رازشي ---- ---- ----
 
 پراكندگي واحدهاي جوجه هاي گوشتي      ٢٢ تا    ١٩داول  ج

شهرستانهاي جهرم و مرودشت از نظر كارايي فني تخميني را در           
بر اساس اين جداول، و نيز،        . حالتهاي مختلف نشان مي دهد    

 بهبود كارايي فني در اين دو شهرستان، با استفاده از            ١٨جدول  
 صحيح بكارگيري نهاده ها، از     لگوها و تكنيكهاي   ا شيوه هاي انتقال 

طريق درون گروهي، مي تواند منجر به افزايش توليد واحدهاي           
اين عمل از طريق پر كردن           . پرورش جوجه هاي گوشتي گردد

اترين واحد نمونه و ساير واحدهاي نمونه             رشكاف بين كا    
 .امكان پذير است

نطقه شيراز، تمام    م ر زمينه واحدهاي جوجه هاي گوشتي     د
بر اين اساس، كارايي فني     . رد پذيرش قرار گرفته اند   مو H0فروض  

. واحدهاي جوجه هاي گوشتي اين منطقه غيرقابل محاسبه است        
ريتي و قابل   يبه عبارت ديگر، اختالف واحدها بعلت عوامل مد          

كنترل نبوده، بلكه دليل اين امر، وجود عوامل خارج از كنترل و             
 ).١٧جدول (نشده است ي پيش بين

 
  پراكندگي واحدهاي جوجه هاي گوشتي شهرستان -١٩جدول 

 جهرم از نظر كارايي فني
رصد د

 فراواني
زان كارايي      مي عداد واحدهات

 فني
۵۸/۵۷ ٨٨ – ٩٧ ٣٨ 
۱۸/۱۸ ٧٨ - ٨٧ ١٢ 
۰۶/۶ ٦٨ - ٧٧ ٤ 
۰۶/۶ ٥٨ - ٦٧ ٤ 
۰۳/۳ ٤٨ - ٥٧ ٢ 
۰۹/۹ ٣٨ – ٤٧ ٦ 

 ع كلجم ٦٦ ١٠٠



٣٩٧ ...تحليل اقتصادي توليد و جيره غذايي جوجه هاي: تركماني و شيروانيان

 
 د مطالعه جهرم نسبت به  پراكندگي واحدهاي مور-٢٠دول ج

 ميانگين كارايي فني
رصد د

 فراواني
 رايي فنيكا عداد واحدهات

۷۳/۷۲ ٨٠>  ٤٨ 
 )يانگينم (٨٠ ٠ ٠

۲۷/۲۷ ٨٠<  ١٨ 
 ع كلجم ٦٦ ١٠٠

 
  پراكندگي واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي -٢١جدول 

 شهرستان مرودشت
 زان كارايي فنيمي عداد واحدهات رصد فراوانيد

۶۷/۴۶ ٨٩ - ٩٨ ٢٨ 
۳۳/۳۳ ٧٩ - ٨٨ ٢٠ 
۳۳/۱۳ ٦٩ - ٧٨ ٨ 
۳۳/۳ ٥٩ - ٦٨ ٢ 
٤٩ - ٥٨ ٠ ٠ 

۳۳/۳ ٣٩ - ٤٨ ٢ 
 ع كلجم ٦٠ ١٠٠

 پراكندگي واحدهاي مرغ گوشتي نسبت به ميانگين -٢٢ول جد
 كارايي فني در شهرستان مرودشت

 رايي فنيكا عداد واحدهات رصد فراوانيد
۶۷/۶۶ ٨٦>  ٤٠ 
 )نيانگيم (٨٦ ٠ ٠
۳۳/۳۳ ٨٦<  ٢٠ 

 ع كلجم ٦٠ ١٠٠
 
ر اساس نتايج فوق، در شهرستان هاي جهرم و مرودشت             ب

اغلب واحدها داراي وضعيت مطلوبي نسبت به متوسط كارايي            
اما، يكنواختي در سطح كاربرد      . فني موجود در منطقه هستند     

لذا، بايستي با   . لوژي فعلي موجود در شهرستان وجود ندارد      وتكن
هي اقدام به حركت به سوي           روتكنيك درون گ    بكارگيري   

بدين ترتيب، در   . كاراترين واحد به منظور افزايش توليد نمود        
% ١٧شهرستانهاي جهرم و مرودشت، بترتيب، افزايشي به ميزان          

است  در سطح متوسط كارايي فني واحدها قابل حصول        % ١٢و  
در شهرستان شيراز، بر خالف دو شهرستان ديگر،         ). ١٨جدول  (

مام واحدها از نظر مديريتي در سطحي مشابه يكديگر عمل              ت
مي كنند، بر اين اساس، براي افزايش توليد در اين منطقه                 

اين امر موجب   . بايستي تأكيد بر استفاده از تكنولوژي نوين باشد       
انتقال به سمت باالي تابع توليد واحدهاي پرورش جوجه هاي            

 . احدها خواهد شدگوشتي، و در نتيجه، افزايش عملكرد اين و
. يره غذايي مناسب و متعادل سبب رشد سريع مي شود            ج

اگر جيره  . زيرا، تمام مواد مورد نياز براي رشد را تأمين مي كند           
فاقد يك يا چند ماده اساسي باشد، سبب كاهش رشد، شيوع               

جوجه هاي گوشتي بر حسب    . ي گرددمبيماري، و افزايش تلفات     
متفاوتي به مواد مغذي     ي  دي هادوره هاي مختلف سني، نيازمن    

دارد كه سطح اين نيازمندي در اوايل دوره، با توجه به سريعتر              
لذا، در اين مطالعه تأكيد بر بهينه          . بودن رشد، بيشتر است     

نمودن جيره آغازين واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي              
  .گرديد
ره آغازين متداول، و نيز، درصد تركيب مواد غذايي         يزينه ج ه

 يك كيلوگرم آن، در واحدهاي پرورش جوجه هاي           در مختلف
 آورده شده    ٢٣گوشتي شهرستانهاي مورد مطالعه در جدول          

چنانكه در اين جدول مشاهده مي شود، از نظر هزينه،             . است
حداكثر هزينه مربوط به مرغداري هاي شهرستان شيراز با               

 پس. شدباه ازاي هر كيلوگرم جيره مي      ب  ۱/۷۲۹ي معادل   اهزينه 
از آن، واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي شهرستان جهرم با           

. ال قرار دارند  ري۱/۷۲۰يال و مرودشت با هزينه        ر ۸/۷۲۸هزينه  
 نوع ماده خوراكي در       ١٤،  ٢٣از طرف ديگر، بر اساس جدول       

.  مي شود تتركيب جيره مرغداري هاي مناطق مورد مطالعه ياف        
هي، و پودر صدف،    ويا، پودر ما   س در بين اين مواد خوراكي ذرت،     

با توجه به   . بترتيب، اقالم عمده تركيب جيره را تشكيل مي دهند       
اينكه جوجه گوشتي موجودي زنده است، لذا، بايستي به يكسري         
محدوديت هاي بيولوژيكي در زمينه ميزان مصرف برخي مواد            

، و ويتامينها   % ١در ماهي، مكمل    وخوراكي از قبيل ذرت، سويا، پ     
ناطق مورد مطالعه، اغلب اين محدوديت ها مورد       در م . توجه نمود 

اما، در زمينه پودر ماهي در هيچيك از            . توجه قرار گرفته اند   
بطوريكه، . شهرستانها محدوديت بيولوژيكي رعايت نشده است       

. پودر ماهي را بيش از ميزان مجاز مورد استفاده قرار مي دهند             
ثر مصرف  همچنين، محدوديت بيولوژيكي مربوط به ميزان حداك      

جيره است، در شهرستانهاي جهرم و شيراز        % ٢٥سويا،كه برابر   
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بر اين اساس، بايد اقدام به تهيه جيره اي           . رعايت نشده است   
گردد كه عالوه بر رعايت محدوديتهاي بيولوژيكي و تأمين                

بدين . نيازمنديهاي طيور، حداقل هزينه را در برداشته باشد           
نتايج حاصل از برآورد    . ديدستفاده گر  ا MGAمنظور، از تكنيك    

مدل برنامه ريزي خطي بكمك اين تكنيك در مورد هر يك از              
 آورده شده   ٢٤شهرستانهاي جهرم، مرودشت، و شيراز در جدول        

تركيبات جيره مصرفي   % ٩٥از آنجا كه مرغداريها، بيش از       . است
 از طريق شركتهاي تعاوني      انت يكس مرا با نرخ دولتي و با قي        

مي كنند؛ لذا، درصد تركيب مواد مختلف در جيره         استان تأمين   
ر تمامي   د MGAبهينه ارائه شده توسط هر يك از برنامه هاي           
چنانكه از جدول   . مناطق مورد مطالعه يكسان برآورد شده است       

 نوع ماده خوراكي، تركيب جيره غذايي را        ١٣ تا   ١١ برمي آيد   ٢٤
 MGAنيك  بهينه ارائه شده توسط تك      " برنامه هاي تقريبا در  

بهينه اول، دوم و    " بگونه اي كه در برنامه تقريبا    . شكيل مي دهند ت
 نوع ماده خوراكي تركيب جيره        ١٣ و    ١٢،  ١١سوم، بترتيب،    

بهينه اول  " جيره غذايي در برنامه تقريبا    . بهينه را تشكيل داده اند   
تركيب . ست ا  K3 ويتامين    و Eويتامين  ،  فاقد ماده غذايي ليزين   

 K3 ويتامين    و Eبهينه دوم فاقد ويتامين     " مه تقريبا جيره در برنا  
. بهينه سوم فقط فاقد ماده غذايي ليزين است       "  در برنامه تقريبا   و

بهينه ارائه شده اين    " نكته قابل توجه در تمام برنامه هاي تقريبا       
صدف،  اهي و پودر   م است كه مواد خوراكي ذرت، سويا، پودر        

بطوريكه، ذرت  . مي دهنداقالم عمده تركيب غذايي را تشكيل         
 ٥ درصد، پودر ماهي       ٢٥ درصد، سويا نزديك به        ٦٦بيش از    

 درصد تركيب جيره غذايي هر يك از         ١,١٢درصد و پودر صدف     
همچنين، مقدار مواد خوراكي    . برنامه ها را بخود اختصاص داده اند    

، منوفسفات كلسيم،     % ١پودر ماهي، پودر صدف، مكمل           
مپلكس در   ك B ويتامين    و D3تامين   وي  ، Aمتيونين، ويتامين   

 . بهينه ارائه شده با يكديگر برابر بوده اند" تمام برنامه هاي تقريبا
 

 هزينه جيره و درصد تركيب يك كيلوگرم جيره         -٢٣ول  جد
 آغازين واحدهاي مورد مطالعه

 ده خوراكيما رمجه رودشتم يرازش

 (X1)ت ذر ۳۷/۶۴ ۱۹/۶۶ ۱۵/۶۵
 (X2) ياسوكنجاله  ۵/۲۶ ٢٥ ٢٦
 (X3)در ماهي پو ٦ ۵/۵ ۷/۵
 (X4)در صدف پو ١ ۲/۱ ١

 (X5)% ١مل مك ٥/٠ ٦/٠ ٥/٠
 (X6)وفسفات كلسيم من ٨/٠ ٠/٠۸ ٠/۸۷
 (X7)يونين مت ٠/۱۵ ٠/۱ ٠/۱۵
 (X8)زين لي ٠/۰۳ ٠/۰۳ ٠/۰۳
 A (X9)تامين وي ٠/۱ ٠/۱ ٠/۱
 D3 (X10) تامين وي ٠/۱ ٠/۱ ٠/۱
 E (X11)تامين وي ٠/۱ ٠/۱ ٠/۱
 K3 (X12)تامين وي ٠/۱ ٠/۱ ٠/۱
  (X13)پلكسكمBتامينوي ٠/۱ ٠/۱ ٠/۱
 (X14)ك نم ٠/۱۵ ٠/۰۸ ٠/۱
 )ريال(ينه هز ۸/۷۲۸ ۱/۷۲۰ ۱/۷۲۹

 
زم به ذكر است كه وجود نرخ آزاد در مورد ساير تركيبات                 ال

 ها قرار  ريباقيمانده اي كه با قيمت دولتي در اختيار مرغدا             
ف قيمت اين تركيبات در بين              نمي گيرد، موجب اختال     

اين امر نتوانسته     . شهرستانهاي استان فارس گرديده است        
تغييري در تركيب جيره بهينه مرغداري هاي شهرستانها ايجاد           

اما، تأثير خود را بر هزينه هر كيلوگرم جيره بهينه گذاشته            . كند
هزينه هر كيلوگرم جيره غذايي ارائه شده توسط هر يك از           . است
بهينه واحدهاي پرورش جوجه هاي گوشتي       "  هاي تقريبا همبرنا

شهرستانهاي جهرم، مرودشت و شيراز با توجه به قيمت تركيبات    
 ٢٤مختلف جيره غذايي رايج در هر يك از شهرستانها، در جدول       

بر اساس اين جدول، شهرستان شيراز بازاي هر        . آورده شده است  
) يال ر ۵/۶۸۱(كيلوگرم جيره غذايي، داراي بيشترين هزينه           

/۹ جهرم با هزينه اي معادل باانبوده، پس از آن، بترتيب، شهرست  
. ال قرار دارندري ۳/۶۸۰يال و شهرستان مرودشت با هزينه       ر ۶۸۰

نكته قابل توجه اينكه هزينه هر كيلوگرم جيره غذايي ارائه شده            
بهينه در هر شهرستان ثابت است كه        " باتوسط برنامه هاي تقري  

 .ست اMGAنيك كص تاين از خصاي
 

 هزينه جيره و درصد تركيب يك كيلوگرم جيره آغازين -٢٤دول ج
 واحدهاي مورد مطالعه

MGA3 MGA2 MGA1 ده خوراكيما 
 (X1)ت ذر ۲۰/۶۵ ۲۶/۶۶ ۸۳/۶۷
 (X2)يا سوكنجاله  ٢٥ ٢٤ ۸۹/۲۴
 (X3)در ماهي پو ٥ ٥ ٦
 (X4)در صدف پو ۱۲/۱ ۱۲/۱ ۱۲/۱



٣٩٩ ...تحليل اقتصادي توليد و جيره غذايي جوجه هاي: تركماني و شيروانيان

 (X5)% ١مل مك ٠/۶ ٠/۶ ٠/۶
 (X6)وفسفات كلسيم من ٠/۶۴ ٠/۶۴ ٠/۶۴
 (X7)يونين مت ٠/۲۱ ٠/۲۱ ٠/۲۱
 (X8)زين لي ٠ ٠/۶۶ ٠
 A (X9)تامين وي ٠/۰۶ ٠/۰۶ ٠/۰۶
 D3 (X10) تامين وي ٠/۰۱ ٠/۰۱ ٠/۰۱
 E (X11)تامين وي ٠ ٠ ٠/۱
 K3 (X12)تامين وي ٠ ٠ ٠/۱

پلكسكمBتامينوي /.۰۷ /.۰۷ ٠/۰۷
(X13) 

 (X14)ك من ۰۳/۱ /.۳۷ ٠/۳۷

۹/۶۸۰ ۹/۶۸۰ ۹/۶۸۰ 
ينه در جهرم هز

 )ريال(

ينه در مرودشت هز ۳/۶۸۰ ۳/۶۸۰ ۳/۶۸۰
 )ريال(

۵/۶۸۱ ۵/۶۸۱ ۵/۶۸۱ 
ينه در شيراز هز

 )ريال(
 
وانايي ارائه   ت MGAمانطوريكه مشاهده مي شود، تكنيك      ه

بر اين  . بهينه با هزينه يكسان را داراست      " چندين برنامه تقريبا  
ه از اين تكنيك در تحقيق جاري، منجر به ارائه             اساس، استفاد 

همچنين، با مقايسه   ). ٢٤دول  ج (سه برنامه بهينه شده است     
ه مي گردد كه برنامه هاي ارائه شده         ظ مالح ٢٤ و    ٢٣جداول  

داراي هزينه كمتري نسبت به جيره غذايي متداول در منطقه             
شده با اين حال، هم در جيره كنوني و هم در جيره ارائه               . است

 واحدهاي پرورش جوجه هاي       ، MGAبا استفاده از تكنيك       

پس از اين   . ستان شيراز بيشترين هزينه را دارند       هرگوشتي ش 
رتيب، واحدهاي مريوط به شهرستان هاي جهرم و       تشهرستان، به   

همچنين، در جيره كنوني و جيره ارائه شده        . مرودشت قرار دارند  
ودر صدف، به ترتيب،    مواد خوراكي ذرت، سويا، پودر ماهي و پ         

اقالم عمده تركيب جيره در هر سه منطقه مورد مطالعه را بخود             
از طرف ديگر، مقايسه دو جدول فوق نشان          . اختصاص داده اند 

مي دهد كه محدوديت هاي بيولوژيكي رعايت شده، و تمامي             
. تركيبات و عناصر مورد نياز جوجه گوشتي  نيز تأمين شده است        

وق و نيز با توجه به اينكه جوجه گوشتي             با توجه به موارد ف      
موجود زنده است، بايستي ضمن اعمال يكي از برنامه هاي جيره           
بهينه، منتظر عكس العمل جوجه گوشتي نسبت به جيره اعمال          

سپس، بر اساس اين عكس العمل، به اعمال برنامه            . شده بود 
مناسب تر، كه واكنش بهتري را بهمراه دارد، پرداخت، و اين               

بدين . ايند را تا انتخاب مناسب ترين برنامه بهينه دامه داد            فر
اراي انعطاف قابل توجهي جهت          د   MGAترتيب، تكنيك    

جيره با هزينه يكسان و حداقل،       انتخاب و اتخاذ تركيبات مختلف    
 .كه در آن به مسائل فني تغذيه طيور توجه شده است، مي باشد

 
 اسگزاريسپ

ارات شوراي پژوهشي دانشگاه    ين تحقيق با استفاده از اعتب      ا
كه بدينوسيله صميمانه تشكر و          ت   شيراز انجام شده اس      

 .سپاسگزاري مي گردد
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The present investigation was undertaken to study the production functions and 

technical efficiencies in broiler units, determine the optimum levels of production 
factors as well as optimum and near optimum food rations for broilers. Data were 
collected from 192 broiler units in Fars province. Transcendental production function 
and stochastic frontier function were used to investigate the production relationships and 
technical efficiencies in the study units, respectively. Optimum and nearly optimum 
food rations were determined using linear programming and modeling to generate 
alternative techniques. Analysis of the results shows the possibility of increasing 
technical efficiencies as well as decreasing food costs in broiler units. 
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