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ABSTRACT
Nowadays, poultry and its products are proposed as one of the main sources of protein for
consumers. In this study the efficiency of broiler chicken
producers in Sistan region was
estimated. Because of the sensitivity of data envelopment analysis to amount of inputs and outputs,
the interval data envelopment analysis method was used to impose uncertainty. The results
showed that the average of constant return to scale interval efficiency was in the interval of (0.158,
0.612). The best and the weakest unit were in the interval (0.03, 0.08) and (0.28, 0.94),
respectively. Considering constant return to scale efficiency, 10% of the units had potential
efficiency. Assessment of constant return to scale efficiency indicated that the average, the best,
and the weakest units were in the efficiency intervals of (0.69, 0.23), (0.466, 1), and (0.099,
0.179). Variable return to scale efficiency showed that 25% of producers have potential efficiency.
The estimated intervals revealed that by providing resources, appropriate conditions are available
to increase efficiency of broiler chicken producers in Sistan region. Thus, it seems that providing
the shortcomings of these units leads to enough motivation to impose ideal management. Finally,
in order to assure decision-makers in using the results of the study, the validity of the model was
measured using the Monte Carlo simulation method. The results of this simulation indicate the
ability of the IDEA model against unreliable data.
Keywords: Scale Efficiency, Uncertainty, Sistan, Interval data envelopment analysis, Mont Carlo
simulation
Extended Abstract
Introduction
Today, chicken meat and its products are considered as one of the main sources of protein
supply among consumers. In Iran, the consumption of chicken meat has increased from 17 kg in
2006 to 25.4 kg in 2011. These statistics show that in the diet of Iranian households, chicken meat
is a strategic commodity. Continuing population growth, increasing demand for protein products,
and limiting the production inputs for chicken meat make it even more necessary to examine and
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determine the efficiency of these units. Data envelopment analysis is one of the non-parametric
methods, based on linear programming, which was proposed in 1978 by Charns et al. to evaluate
the relative efficiency of decision-making units (DMUs) that perform the same tasks. A review of
studies shows that there are three major gaps in the performance of agricultural and livestock units;
The first is the lack of use of models that have the ability to apply uncertainty conditions in the
conventional DEA model. Second, in the few studies that have been conducted on this case, no
assessment has been made of the ability of these models to apply uncertainty conditions. Finally,
there is no study that uses IDEA to examine the performance of poultry farms. In this study, the
efficiency of chicken meat production units in Sistan region for 2016 was determined. Due to the
sensitivity of the conventional data envelopment analysis technique to the amount of input and
output data, the interval data envelopment analysis (IDEA) method was used to apply the
uncertainty conditions.
Materials and Methods
Efficiency can be defined as the ability of an enterprise to obtain the maximum number of
outputs from a given set of inputs with the assumption of known technology. One of the methods
for evaluating the efficiency of decision units is data envelopment analysis. In this method, for a
specific set of input and output variables, a specific rating is assigned to each of the units under
study. In this study, the amount of production of chicken meat as outputs and the labor costs, the
amount of feed, medicine and number of chickens as inputs are considered. The use of precise and
reliable values for each of the outputs and inputs confuses the accuracy and precision of the models
used. To overcome this problem, the interval method can be used. Determining the high and low
efficiency bounds using the intervals generated for the data in the study of Wang et al. (2005) is
fully described. Evaluating the results of uncertainty methods in data envelopment analysis and
examining their resistance to possible changes in input and output data is a necessity to build
confidence in these results. In this regard, the Monte Carlo simulation method has been used to
generate random numbers and evaluate the IDEA model.
The results showed that the average of constant return to scale interval efficiency was in the
interval of (0.158, 0.612). The best and the weakest unit were in the interval (0.03, 0.08) and (0.28,
0.94), respectively. Considering constant return to scale efficiency, 10% of the units had potential
efficiency. Assessment of constant return to scale efficiency indicated that the average, the best,
and the weakest units were in the efficiency intervals of (0.69, 0.23), (0.466, 1), and (0.099, 0.179).
Variable return to scale efficiency showed that 25% of producers have potential efficiency. The
estimated intervals revealed that by providing resources, appropriate conditions are available to
increase efficiency of broiler chicken producers in Sistan region. Thus, it seems that providing the
shortcomings of these units leads to enough motivation to impose ideal management. The results of
the Monte Carlo simulation show the ability of the IDEA model against unreliable data. The results
of Mardani & Ziaei study (2016) in the study of the ability of robust data analysis model to
determine the efficiency of irrigated wheat fields in Neishabour city, as in the present study,
confirm the use of uncertain technique.
Conclusion
This study was conducted to determine the efficiency of chicken meat production units in terms
of uncertainty in Sistan region. Due to the difference between maximum and minimum efficiency,
there is a high capacity to increase production by improving the current situation. In fact, in terms
of production and management technology, the gap between the best and the weakest producers in
the two models of constant and variable return to scale is 0.60 on average. Therefore, by
introducing and transferring technical knowledge and experience of operators and with appropriate
training, without changing the level of technology and inputs used, it is possible to reduce the
distances of producers and increase efficiency by increasing production.
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تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در منطقه سیستان با استفاده از رهیافت
تحلیل پوششی دادههای بازهای و شبیهسازی مونتکارلو
4

مصطفی مردانی نجفآبادی ،*1عباس میرزایی ،2عباس عبدشاهی ،3حسن آزرم
 ، 1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،4دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت -97/10/30 :تاریخ تصویب)98/8/1 :

چکیده
امروزه ،گوشت مرغ و فراوردههای آن بهعنوان یکی از اصلیترین منابع تامین پروتئین در
بین مصرف کنندگان مطرح است .در این پژوهش ،به تعیین کارایی واحدهای پرورش مرغ
گوشتی در منطقه سیستان در سال  1395پرداخته شد .بهدلیل حساسیت تکنیک متداول تحلیل
پوششی دادهها به مقدار دادههای ورودی و خروجی ،از روش تحلیل پوششی دادههای بازهای
جهت اعمال شرایط عدم حتمیت در تعیین میزان کارایی این واحدها استفاده گردید .نتایج
نشان داد ،متوسط کارایی بازهای ثابت نسبت به مقیاس در بازهی ( 0/612و  )0/158قرار
دارد .بهترین و ضعیفترین واحد تولیدی به ترتیب در بازههای کارایی ( 0/94و  )0/28و
( 0/08و  )0/03قرار گرفتند .با لحاظ کارایی ثابت نسبت به مقیاس 10 ،درصد از واحدها
دارای کارایی بالقوه بودند .بررسی کارایی متغیر نسبت به مقیاس نشان داد که متوسط ،بهترین
و ضعیفترین واحدها به ترتیب در بازههای کارایی ( 0/23و  1( ،)0/69و  )0/466و (0/179
و  )0/099قرار دارند .کارایی متغیر نسبت به مقیاس نیز نشان داد که  25درصد از
تولیدکنندگان ،دارای کارایی بالقوه هستند .بازههای برآورد شده نشان داد که با در دسترس
بودن منابع ،شرایط مناسب برای افزایش کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی منطقهی
سیستان فراهم است .لذا ،به نظر میرسد که برطرف نمودن کاستیهای این واحدها ،منجر به
ایجاد انگیزهی الزم برای اعمال مدیریت مطلوب میگردد .در نهایت ،جهت اطمینان خاطر
تصمیمگیرندگان در بکارگیری نتایج حاصل از مطالعه ،با استفاده از روش شبیهسازی
مونتکارلو ،اعتبار مدل مذکور مورد سنجش قرار گرفت .نتایج این شبیهسازی بیانگر
توانمندی مدل  IDEAدر مقابل دادههای نامطمئن است.
واژههای کلیدی :کارایی مقیاس ،عدم حتمیت ،سیستان ،تحلیل پوششی دادههای بازهای،
شبیهسازی مونتکارلو
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مقدمه
گوشت مرغ منبع مهم تأمين پروتئين ،مواد معدنی و
ويتامينها در رژيم غذايی انسان میباشد ( Heidari et
; .)Gonzalez-Garcia, 2014 al, 2011در دهههای
اخير ،رشد جمعيت ،افزايش قدرت خريد ،بهبود
شاخصهای تغذيهای و تغيير رژيم غذايی ،منجر به
افزايش تقاضا برای محصوالت پروتئينی به خصوص در
کشورهای در حال توسعه شده است (Deng et al, 2017
; .)Bakhshoodeh & Fathi, 2009بر اساس آمار فائو
) (2015گوشت مرغ با  298کالری در هر  100گرم و با
دارا بودن سهم  38/5درصدی در کالری دريافتی
خانوارهای شهری پس از گوشت قرمز ،دومين منبع
تأمين نيازهای پروتئينی است.
در ايران نيز مصرف گوشت مرغ در نقاط شهری از
 17کيلوگرم در سال  1385به  25/4کيلوگرم در سال
 1390افزايش يافته است ( Ministry of Agriculture
 .)Jihad, 2015اين آمار نشان میدهد که در برنامهی
غذايی خانوارهای ايرانی ،گوشت مرغ کااليی راهبردی
محسوب میشود .در همين راستا ،افزايش سهم مواد
پروتئينی در برنامه غذايی روزانه مردم و باال بردن سطح
کمی و کيفی توليدات و فرآوردههای پروتئينی ،از
راهبردهای اساسی دولت است .طی سالهای برنامه
سوم ،چهارم و پنجم ،زيربخش طيور با پرداخت
تسهيالت بانکی کم بهره ،ساماندهی واحدهای پرورش
مرغ گوشتی ،انجام پروژههای بهبود مديريت ،اصالح نژاد
و بهبود تغذيه و همچنين ،توسعهی صنايع تبديلی و
بيمهی همگانی طيور به منظور ايجاد اطمينان
توليدکنندگان توانسته است بهطور نسبی ،زيرساختهای
مورد نياز برای افزايش توليد را مهيا نمايد .مجموعهی
اين تالشها سبب شده است تا در حال حاضر ،ايران با
توليد بيش از  2/2ميليون تن مرغ گوشتی در سال،
هفتمين توليدکنندهی مرغ گوشتی در جهان باشد
(.)Ministry of Agriculture Jihad, 2017
تجربيات و شواهد موجود حاکی از آن است که
علیرغم توجه گسترده و اعمال سياستهای تشويقی در
بخش طيور و افزايش کمی واحدهای پرورش مرغ
گوشتی ،رشد چشمگيری در محصوالت اين زيربخش

حاصل نشده است .ادامهی رشد جمعيت و افزايش تقاضا
برای محصوالت پروتئينی و محدوديت نهادههای مورد
نياز برای توليد گوشت مرغ ،ضرورت بررسی و تعيين
کارايی اين واحدها را بيش از پيش ضروری مینمايد .در
واقع ،با توجه به سرمايهگذاریهای قابل توجه
صورتگرفته در اين زمينه ،الزم است توجه بيشتری به
ارتقای کمی و کيفی واحدهای پرورش طيور شود.
استفادهی کارآمد و بهينه از عوامل توليد و امکانات
موجود ،میتواند راهی برای افزايش توليد و کاهش
قيمت تمام شده و در نتيجه ،افزايش توان رقابتی و
صادرات کشور شود .برنامهريزی جهت افزايش کارايی
واحدهای توليدی ،مستلزم اندازهگيری کارايی و شناخت
عوامل مؤثر بر آن میباشد .با شناخت اين عوامل و
همچنين تقويت نقاط ضعف ،میتوان جهت ارتقای
کارايی و استفادهی بهينه از عوامل توليد برنامهريزی
کرد.
تحليل پوششی دادهها 1،روشی غيرپارامتريک و
مبتنی بر برنامهريزی خطی است که در سال 1978
توسط چارنز و همکاران برای ارزيابی کارايی نسبی
واحدهای تصميمگيری ( 2)DMUکه وظايف يکسانی
انجام میدهند ،ارايه گرديد .بنکر و همکاران در سال
 1984با وارد کردن کارايی فنی و کارايی مقياس ،تحول
ديگری در تحليل فراگير دادهها به وجود آوردند
( .)Fortuna, 2000; Charnes et al, 1984پس از آن،
مطالعات زيادی با استفاده از اين مدل انجام گرفته است
(  .)Ganji et al., 2018; Abdpour et al., 2017از جمله
میتوان به مطالعه  (2013) Yusef & Malomoکه با
استفاده از تحليل پوششی دادهها ،کارايی فنی واحدهای
توليدی تخم مرغ در اياالت نيجريه را محاسبه نموده و با
روش حداقل مربعات معمولی ،تأثير عواملی نظير سابقهی
کار و ميزان آموزشهای ارائه شده را بر کارايی آنها
بررسی نمودند .نتايج نشان دادکه رابطهی معنیداری
بين ظرفيت توليد تخممرغ و اندازهی کارايی هر يک از
واحدها وجود دارد (2006) Fetres & Salgi .به اندازه-
1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Unit
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گيری کارايی واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان
همدان با استفاده از روش تحليل پوششی دادهها
پرداختند .نتايج نشان داد که ميانگين کارايی ،در شرايط
بازدهی ثابت (1)CRSو متغير (2)VRSنسبت به مقياس،
به ترتيب  39/5و  64/4درصد است .همچنين ،اختالف
بين بهترين واحد پرورش دهنده و ميانگين نمونه ،با
فرض بازده متغير نسبت به مقياس  35/66درصد است.
افزون بر آن ،مشخص شد که بيش از  88درصد از
واحدهای پرورش جوجهی گوشتی دارای بازدهی فزاينده،
 6درصد بازدهی کاهنده و به همين اندازه نيز دارای
بازدهی ثابت نسبت به مقياس هستند(2008) .
 Mohammadiبه بررسی کارايی واحدهای پرورش طيور
در استان فارس با بهرهگيری از روش تحليل پوشش
دادهها پرداخت .نتايج نشان داد که تنها  3واحد از 35
واحد انتخابی دارای کارايی  100درصد بوده و ساير
واحدها ناکارا میباشند .همچنين ،رابطهی معنا داری
بين کارايی هر واحد با ظرفيت توليد و سطح تجهيزات
واحدها وجود دارد )2015( Ohadi et al .انواع کارايی
پستهکاران شهرستان سيرجان را با استفاده از روش
 DEAکالسيک برآورد نمودند .نتايج مطالعه آنان نشان
داد که ميانگين کارايی فنی  47درصد ،ميانگين کارايی
مديريت  69درصد ،ميانگين کارايی مقياس  67درصد،
ميانگين کارايی تخصيصی  24درصد و ميانگين کارايی
اقتصادی  12درصد است .محققين معتقدند که ناديده
گرفتن مسئلهی حساسيت تحليل پوششی دادهها در
روش کالسيک به تغييرات مقادير ورودی و خروجی ،از
معايب عمدهی اين مطالعات است.
از آنجا که در دنيای واقعی ،تصميمگيرنده با شرايط
ريسک و عدم قطعيت روبروست ،نمیتوان مقادير دقيقی
برای کليهی ستادهها و نهادهها مشخص نمود .چرا که
دقت و صحت خروجی مدل قابل اعتماد نخواهد بود .به-
منظور رفع اين نقيصه و وارد کردن شرايط ريسک و عدم
قطعيت در تعيين کارايی هر يک از واحدهای تصميم-
گيری ،روشهای مختلفی ارايه گرديده است ( Yu et al,
2004؛ Yan Li & Chuan Zhe, 2009؛ Shokouhi et al,
)1. Constant Return to Scale (CRS
)2. Variable Return to Scale (VRS
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2010؛  .)Sengupta, 1992اخيراً ،استفاده از روشهايی
چون تحليل پوششی دادههای فازی و تصادفی ،مورد
توجه محققين قرار گرفته است (Tsionas, 2003؛
Dupacova et al, 2003؛ . )Lertworasirikul, 2003
مشکل استفاده از روشهای فازی برای اين نوع تحليلها
اين است که بايد بخشی از اطالعات روی ضرايب عدم
اطمينان مورد چشمپوشی قرار گيرد .در استفاده از
روشهای ترکيب شده تحليل پوششی دادهها و
برنامهريزی تصادفی نيز ،مشکالتی از جمله اجبار به
معين بودن توزيع دادهها وجود دارد ( Guo & Tanaka,
 .)2001در مطالعات داخلی نيز مسئلهی عدم حتميت در
تحليل پوششی دادهها مورد توجه قرار گرفته است.
 (2012) Babaei et alاز روش تحليل پوششی دادههای
بازهای جهت بررسی کارايی گلخانههای خيار شهرستان
زابل استفاده کردند .نتايج نشان داد که حدود  53درصد
از واحدها کارايی برابر  1دارند (2008) Akbari et al. .در
مطالعهای به بررسی عملکرد صنعت دامداری در سطح
کشور با استفاده از تحليل پوششی دادههای بازهای
پرداختند .نتايج نشان داد که استان اردبيل دارای
باالترين کارايی و استان چهارمحال و بختياری دارای
پايينترين کارايی در زمينهی گاوداریهای پرواری
هستند.
مرور مطالعات وجود سه خالء عمده را در بررسی
کارايی واحدهای کشاورزی و دامداری نشان میدهد؛
مورد اول عدم استفاده از مدلهايی است که توانايی
اعمال شرايط عدم اطمينان در مدل  DEAمتداول را
داشته باشد .دوم اينکه در اندک مطالعاتی که اين مورد
رعايت شده است ،هيچ ارزيابی از توانايی اين مدلها در
اعمال شرايط عدم حتميت انجام نپذيرفته است .در
نهايت ،مطالعهای که با استفاده از روش  IDEAبه
بررسی کارايی واحدهای پرورش طيور بپردازد وجود
ندارد.
هدف از مطالعهی حاضر ،بررسی کارايی
مرغداریهای منطقهی سيستان میباشد .منطقهی
سيستان با مساحت  15197کيلومتر مربع ،در اقليم
بيابانی و خشک قرار دارد .اين منطقه ،با وجود توليد
محصوالت مورد نياز در تغذيهی طيور ،يکی از
مستعدترين مناطق برای پرورش طيور میباشد؛ بطوری
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که پرورش مرغ گوشتی در استان سيستان و بلوچستان
برای سال  1395به  24ميليون و  800هزار قطعه
میرسد و يکی از عمدهترين توليدکنندگان اين استان
در منطقه سيستان قرار دارد .با توجه به آمار منتشر شده
از سوی سازمان جهاد کشاورزی در سال  1395اين
استان به  72درصد خودکفايی در زمينه توليد گوشت
مرغ رسيده است ( Moradi & Avazipoor Rafsanjani,
 .)2018با توجه به نزديک بودن اين استان به مرز (به
خصوص منطقه سيستان ) ،فرصتهای استثنايی برای
صادرات اين محصول دامی به خارج از مرزهای ايران نيز
وجود داشته که به نوبه خود ضرورت بهرهبرداری بهينه
از عوامل توليد با افزايش کارايی واحدهای توليد را دو
چندان میکند .جهت اعمال شرايط نامطمئن ،از رهيافت
تحليل پوششی دادههای بازهای استفاده گرديد .اين
رهيافت ،امکان ارزيابی واحدهای تصميمگيری با داده-
های نامشخص را فراهم می نمايد .نتايج حاصل از اين
مدل در مقايسه با روشهای کالسيک ،از دقت باالتری
برخوردار است .همچنين ،ارزيابی اين مدل با توليد اعداد
تصادفی از طريق روش شبيهسازی مونت کارلو مورد
توجه قرار گرفته است.
مواد و روشها
کارآيی را میتوان ،توانايی يک بنگاه در به دست
آوردن حداکثر ستاده از يک مجموعهی معينی از
نهادهها با فرض تکنولوژی معلوم و يا توانايی يک بنگاه
برای توليد بازدهی معين با حداقل مجموعه نهادههای در
دسترس تعريف نمود .از طرف ديگر ،بهرهوری مفهومی
است که ميزان کارآيی بنگاهها نسبت به يکديگر را در
طول يک دوره زمانی مشخص نشان میدهد ( Charnes
.)et al, 1994

روشهای اندازهگيری کارايی برحسب ويژگیهايی
که دارند ،به دو روش پارامتريک و ناپارامتريک طبقه-
بندی میشوند .روش پارامتريک مستلزم مشخص بودن
شکل تابع مرزی و فروض خاص در خصوص نحوه توزيع
عدم کارايی در مدل میباشد .در واقع اين روش متکی بر
تکنيکهای اقتصاد سنجی و تخمين يکسری پارامترها و
استنتاجات آماری است .بارزترين مدلی که در چارچوب
روش مذکور مطرح شده مدل مرز تصادفی (1)SFA
است ( .)Ohadi et al, 2015در روش ناپارامتريک که
بارزترين آن روش تحليل پوششی دادهها ( )DEAاست،
تکنيک مورد استفاده برنامهريزی خطی است .کارايی با
انجام دادن يکسری بهينهسازی به صورت مجزا برای هر
بنگاه محاسبه میشود .در اين روش ،اندازهگيری عوامل
توليد و محصوالت میتواند با واحدهای متفاوتی انجام
گيرد .عالوه براين ،در اين روش میتوان مدلهايی با
چند عامل توليد و چند محصول را بررسی کرد
( .)Charnes et al, 1994در اين روش ،با استفاده از يک
مجموعهی چندگانه از متغيرهای ورودی و خروجی،
کارايی يک گروه از واحدهای مورد بررسی ،تعيين می
شود .در تحليل پوششی دادهها ،به ازای يک مجموعهی
مشخص از متغيرهای ورودی و خروجی ،رتبهی مشخصی
به هر يک از واحدهای مورد بررسی اختصاص میيابد .در
اين روش ،مرز کارا به صورت تجربی مشخص میشود
( Pakravan & Mehrabi Boshrabadi, 2009; Fortuna,
.)2000
فرم خطی متداول  DEAبرای محاسبه و سنجش
کارايی ثابت نسبت به مقياس ( )CRSهر يک از
واحدهای تصميمگيری مطابق رابطهی ( )1میباشد.
1. Stochastic Frontier Analysis
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مدل ( )1مدلی نهادهگرا بوده که در آن ،ميزان
کاهش در نهادهها (با ثابت ماندن ستادهها) برای رسيدن
به مرز کارا مشخص میشود .در اين مدل s ،و  mبه
ترتيب معرف تعداد ستاده و نهاده میباشند .متغيرهای
تصميم مستقل در اين رابطه با نمادهای  Urو  Viنشان
داده شده که بيانگر وزنهای داده شده به مقادير نهادهها
و ستادهها و  xو  yبه ترتيب مقدار نهاده و ستاده واحد
توليدی و  θjنشانگر مقياس کارايی واحد توليدی  jمی-
باشند .در سال  ،1984بنکر و همکاران روش  DEAرا به
حالت بازده متغير نسبت به مقياس ( )VRSتعميم
دادند .برای محاسبهی اين نوع کارآيی ،کافی است که
متغير ( )wبه سمت چپ محدوديت دوم و تابع هدف
مدل ( )1اضافه گردد.
در اين مطالعه ،ميزان توليد گوشت مرغ بهعنوان
ستاده ( )s=1و هزينه کارگر ،ميزان خوراک ،دارو و تعداد
جوجه ( )m=4بهعنوان نهادههای توليد در نظر گرفته
شدهاند .مطابق بررسیهای انجام شده ،تعداد کل
واحدهای پرورش طيور در منطقه سيستان 28 ،واحد
گزارش گرديده که  20واحد فعال و  8واحد به علت
نياز به تعميرات اساسی ،غيرفعال میباشند .به عبارت
ديگر ،کل جامعه آماری در اين مطالعه 20 ،واحد پرورش
مرغ گوشتی میباشد ( .)j=20بنابراين ،با هر بار اجرای
مدل برای هر واحد مرغداری يک متغير  4 ،Uمتغير  Vو
يک متغير  θوجود داشته و با احتساب  20اجرا برای
 20واحد مرغداری در مجموع  120متغير در مدل 1
برآورد میگردد .توجه شود که تمامی اين متغيرها برای
مرحله ارزيابی نتايج مدل در شبيهسازی مونتکارلو مورد
استفاده قرار خواهند گرفت.
در روشهای متداول تحليل پوششی دادهها ،از داده-
های دقيق و قطعی برای سنجش کارايی استفاده میشود.
اما از آنجايی که در بخشهای مختلف اقتصادی ،به
خصوص کشاورزی به دليل وجود ريسک ،تصميم گيرنده
با دادههای غيردقيق روبروست و يا به عبارت ديگر ،در
شرايط عدم قطعيت قرار دارد .لذا ،استفاده از روش تحليل
پوششی دادهها به صورت کالسيک در چنين بخشهايی،
مناسب به نظر نمیرسد ( Shan Chen & Yu Chen,
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 .)2011استفاده از مقادير دقيق و مطمئن برای هر يک
از ستادهها و نهادهها ،دقت و صحت مدلهای مورد
استفاده را با خطا روبرو میسازد .برای رفع اين مشکل
در شرايط عدم اطمينان به منظور تعيين کارايی هر
واحد تصميمگيری ،میتوان از روش بازهای بهره گرفت
(.)Compbell et al, 2008
در روش تعيين کارايی بازهای ،دادههای ورودی و
خروجی برای هر واحد به صورت يک بازه میباشند.
بهعنوان مثال ،ستاده iام از واحد jام ديگر مقدار اسمی
 xijرا به خود اختصاص نمیدهد؛ بلکه اين مقدار اسمی
به يک بازه تبديل گرديده و بهصورت x ijL , x ijU 
نگاشته میشود .اين مهم برای مقادير ستاده نيز
صادق بوده و بازهای به صورت   y ijL , y ijU ايجاد میکند.
بايد توجه داشت که روشهای گوناگونی جهت يافتن
حد باال و پايين برای دادهها وجود دارد .در مطالعه
حاضر از روش  (2004) Bertsimas & Simاستفاده شده
است .برای ايجاد بازه در دادهها قطعی میتوان از رابطه
 2استفاده نمود.
()2

a (1  ), a (1  )

در رابط فوق  aمقدار اسمی پارامتر
تصادفی  ،سطح عدم اطمينان معين و  عدد
میباشد .در واقع برای ][1,-1تصادفی متقارن در بازه
مدل  ،1برای هر يک از مقادير اسمی ستاده و نهاده
میبايست رابطه  2محاسبه شود .مقدار سطح عدم
اطمينان معين (  ) با توجه به ميزان اطمينان از قابل
اعتماد بودن دادهها ميعن شده و در اين مطالعه مقدار
آن  15درصد در نظر گرفته شد ( .)  =0/15به اين
ترتيب ،تعداد  100حد باالی تصادفی ( 1(=100ستاده
 4 +نهاده) ×  20واحد مرغداری) و  100حد پايين
تصادفی برای دادههای اسمی مورد مطالعه توسط
ايجاد شدExcel.نرمافزار
نحوهی تعيين حد باال و پايين کارايی با استفاده از
بازههای ايجاد شده برای دادهها به ترتيب در روابط ()3
و ( )4آمده است (. )Wang et al, 2005
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روشی بود که اين مشکل را برطرف نمايد .خوشبختانه
روشهای گوناگونی برای رتبهبندی واحدهای تصميمساز
بعد از برآورد کارايی به روش بازهای وجود دارد .يکی از
اين روشها در روابط ( )5و ( )6معرفی شده که در
مطالعه حاضر نيز از آن استفاده شده است.
()5



1. Generalized Simplex Algorithm
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تمامی اين مدلها از ساير تکنيکهای حل در اين
نرمافزار میتوان استفاده کرد؛ با اين حال ،به دليل
سرعت قابل مالحظه اين تکنيک در حل مسايل ،از آن
استفاده شد.
نکتهای که استفاده از نتايج مدلهای فوق را کمی با
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که θu ،حد باال کارايی واحد  jو  θlحد پايين
کارايی واحد  jرا نشان میدهد .با حل روابط فوق برای
ال
هر  ،DMUيک بازه برای کارايی تعيين میشود .کام ً
واضح است که حل اين دو مدل منجر به ايجاد دو برابر
متغير نسبت به مدل  DEAخواهد شد .حل مدلهای
( )3( ،)1و ( )4توسط نرمافزار  GAMSکه يک بهينهساز
قدرتمند است ،انجام شده و تکنيک مورد استفاده در اين
نرمافزار  BARONانتخاب شد .اين تکنيک از الگوريتم
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اگر حد پايين برابر با يک باشد ،واحد تصميمگيری
ام به ازای همه مقادير موجود در بازهی نهادهها و ستاده-
ها کاراست .اگر حد باال برابر با يک و يا حد پايين
کوچکتر از يک باشد ،واحد تصميمگيری  jام تنها به
ازای مقادير حد باالی بازه نهادهها و ستادهها ،کارا بوده و
در حالتی که حد باال کوچکتر از يک باشد ،واحد
تصميمگيری  jام به ازای هيچکدام از مقادير موجود در
بازه نهادهها و ستادهها کارايی ندارد .در مرحله آخر ،به-
منظور رتبهبندی واحدهای تصميمگيری مورد نظر بر
اساس ميزان کارايی آنها ،از رابطهی ( )6استفاده
میگردد.
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که R(Ai) ،معرف حداکثر اتالف کارايی 1است.

شبيهسازی يک الگوريتم محاسباتی است که از

بيشترين رتبه مربوط به واحدی است که کمترين مقدار

نمونهگيری تصادفی برای محاسبه نتايج استفاده کرده و

حداکثر اتالف کارايی را دارد .محاسبه اين پارامتر پس از

دارای  4مرحله اصلی است .شکل  1مراحل انجام اين

Excel

فرآيند را نشان میدهد .مرحله اول مربوط به حل

انجام پذيرفت .به اين ترتيب که ،بيشترين مقدار از حد

مدلهای برنامهريزی حدود باال و پايين و رتبهبندی

باالی تمامی واحدهای تصميمساز به جزء واحد مورد

کارايی در تمامی واحدهای مرغداری میباشد .در مرحله

ارزيابی انتخاب شده و از حد پايين واحد مورد ارزيابی

دوم میبايست اعداد تصادفی با توزيع از قبل تعيين شده

کم میشود؛ اين عمل برای تمامی واحدها تکرار میشود.

توليد شود .در مطالعه حاضر برای دادههای ورودی و

واحدی که کمترين مقدار برای محاسبات فوق را دارد در

خروجی  10000سری عدد تصادفی با توزيع يکنواخت

رتبه يک قرار گرفته و به همين ترتيب ،واحدهای بعدی

توسط نرمافزار  Easyfitايجاد شد .انتخاب اين تعداد

محاسبه حدود باال و پايين کارايی ،توسط نرمافزار

تکرار از مطالعات پيشين اقتباس شده است

انتخاب میگردند.

( Shokouhi

ارزيابی نتايج حاصل روشهای عدم حتميت در

 .)et al, 2010; Bertsimas & sim, 2004در مرحله بعد

تحليل پوششی دادهها و بررسی ميزان مقاومت آنها در

مدلهای مربوطه با دادههای توليد شده حل شده و برای

مقابل تغيرات احتمالی در دادههای ورودی و خروجی از

هر سری داده رتبهبندی میشوند .در مرحله نهايی به

ضروريات ايجاد اعتماد به اين نتايج میباشد ( Shokouhi

بررسی ميانگين درصد انطباق ميان رتبهبندی جديد و

 .)et al, 2010به عبارت ديگر ،استفاده کنندگان از

رتبهبندی اوليه (مرحله اول) پرداخته میشود؛ بطوری

روشهای گوناگون مقابله با عدم حتميت با افزايش بار

که بررسی میشود که آيا رتبهبندی با هر سری داده

محاسباتی (مانند مطالعه حاضر) میبايست به نتايج

تصادفی ايجاد شده با رتبهبندی اوليه يکسان است يا

مطلوبتری از روش متداول  DEAدست يابند؛ در غير

خير؟ درصورت پاسخ مثبت به اين سوال اين سری

اينصورت افزايش پيچيدگی مدل هيچگونه توجيهی

بهعنوان يک مورد منطبق ثبت شده و در غير اينصورت

ندارد .بنابراين ،اگر مدل  IDEAتوانايی ايجاد کمترين

بهعنوان يک مورد عدم انطباق ثبت میگردد .اين روش

دگرگونی در رتبهبندی واحدها را پس از ايجاد تغيير در

برای هر  10000سری عدد تصادفی توليد شده انجام

دادههای ورودی و خروجی داشته باشد ،میتوان آن را

پذيرفته و ميانگين درصد انطباق محاسبه میگردد .اين

جايگزينی مناسب برای مدل  DEAدانست .در اين

روش در الگوهای بهينهسازی دارای عدم حتميت جهت

راستا ،از روش شبيهسازی مونتکارلو برای توليد اعداد

ارزيابی توانايی الگوی طراحی شده برای مقابله با تغيير

تصادفی و ارزيابی مدل  ،IDEAاستفاده شده است .اين

پاسخهای بهينه در مواجهه با تغيير دادههای الگوی مورد

1. Maximum Loss of Efficiency

استفاده فراوان دارد.
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شکل  -1مراحل ارزيابی مدل توسط روش شبيهسازی مونت کارلو

منطقه سيستان در شرق ايران و در شمال استان
سيستان و بلوچستان در دشت پست و همواری در 30
درجه و  18دقيقه تا  31درجه و  20دقيقه عرض
شمالی و  61درجه و  10دقيقه تا  61درجه و  50دقيقه
طول شرقی قرار دارد .شهرستانهای اين منطقه شامل
زابل ،زهک ،نيمروز ،هامون و هيرمند است 20 .واحد
مرغداری فعال معرفی شده بيشتر در شهرستانهای
زابل ،زهک و نيمروز قرار داشته و دادههای مورد نياز در
اين مطالعه از طريق تکميل پرسشنامه از توليدکنندگان
مرغ گوشتی (کل جامعه آماری) در اين شهرستانها

آماره

حداکثر
حداقل
ميانگين
خطای استاندارد
کل

مأخذ :يافتههای پژوهش

برای يک دورهی توليد در سال  ،1395جمعآوری
گرديد.
نتایج و بحث
حدود باال و پايين نهادهها و ستادههای مورد استفاده
در اين پژوهش در جدول ( )1و ( )2آمده است .توليد
گوشت مرغ واحدهای فعال در حدود  517تن بوده و
ميانگين توليد واحدهای مورد بررسی ،در حدود 25/85
تن طی يک دوره است.

جدول  -1حد باالی نهاده و ستاده برای يک دوره در واحدهای پرورش طيور
نهاده
ستاده
توليد گوشت مرغ
( کيلوگرم)
516916
6349
27206
3984
516916

هزينهی کارگر(هزار
ريال)
15418
2362
6956
762/9
132161

خوراک (کيلوگرم)

دارو (کيلوگرم)

جوجه (قطعه)

291984
34320
109854
13880
2087232

9844
1246
4392
485
82885

60830
7150
22886
28918
434840
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جدول  -2حد پايين نهاده و ستاده برای يک دوره در واحدهای پرورش طيور
آماره

ستاده

حداکثر
حداقل
ميانگين
خطای استاندارد
کل

توليد گوشت مرغ (
کيلوگرم)
29235/3
4110/5
13688/3
1769/4
260078/6

نهاده
هزينه کارگر
(هزار ريال)
8081/9
731/4
3455/1
442/5
65647

خوراک (کيلوگرم)

دارو (کيلوگرم)

جوجه (قطعه)

126577
16022/4
54532/8
6287/5
1036123

5248/3
457
2243/72
287/3
42630/7

26370
3338
11361
1309/8
215859

مأخذ :يافتههای پژوهش

در دو سطح ثابت ( )CCRو متغير نسبت به مقياس
( )VRSکارايی واحدهای توليدی محاسبه و نتايج حاصل
مورد تحليل قرار گرفت .جدول ( )3کارايی بازهای ثابت
نسبت به مقياس واحدهای پرورش طيور در منطقهی
مورد مطالعه را نشان میدهد .با لحاظ حد پايين ،هيچ
کدام از واحدهای مورد مطالعه ،دارای کارايی بالقوه
نيستند .بهترين استفاده از نهادههای توليدی ،تنها در
واحد توليدی  8و در حدود  49/5درصد صورت گرفته
است .با لحاظ حد باال برای کارايی  10 ، CCRدرصد از
واحدها دارای کارايی بالقوه میباشند .از آنجا که حد
پايين هيچ يک از واحدها برابر با يک نيست ،هيچکدام از
واحدها کارايی بالفعل يا کامل ندارند .با لحاظ حد پايين
کوچکتر از يک و حد باالی برابر با يک ،تنها واحدهای 6
و  18دارای کارايی بالقوه بوده و به طور کامل (100
درصد) از نهادهها بهره گرفته و میتوانند با استفاده از
بهينهسازی نهاده و دستيابی به حداکثر ستاده در
مقياس ثابت ،به فعاليت کارای بالفعل (کامل) دست
يابند .از بين واحدهای توليدی مورد مطالعه ،واحد  8با
قرارگيری در قویترين بازه،کمترين فاصله از ميزان
مصرف بهينهی نهاده را به خود اختصاص داده که با
توجه به مقايسههای صورت گرفته ،واحدهای توليدی 6
و  18بهترين استفاده از نهادهها را در حدود باال به خود
اختصاص دادهاند .واحدهای توليدی حتی با وجود
قرارگيری در بهترين بازه ،دارای کارايی بالفعل نبوده و
نسبت به ساير توليدکنندهها از کارايی بالقوه بيشتری
برخوردار میباشند .واحد  8با استفاده بهينهتر از نهاده-
های توليدی ،میتواند به کارايی بالفعل از نظر اقتصادی
دست يابد .واحد  2با قرارگيری در ضعيفترين بازه
کارايی ،بيشترين فاصله از مصرف بهينهی نهادهها را به

خود اختصاص داده است .علت اصلی اين اختالف را
میتوان در عدم مديريت صحيح در واحد شماره 2
دانست .مشاهدات ميدانی برای تکميل پرسشنامه جهت
برآورد کارايی واحدها ،به خوبی نشان داد که واحد  2از
مديريت ضعيفتری نسبت به ساير واحدها و بخصوص
واحد  8برخوردار است .اين مورد به دليل وجود سه
فعاليت کشاورزی سنگين ديگر در کنار مديريت
مرغداری مورد نظر بود .اين کشاورز همزمان با توليد
گوشت مرغ دارای  23رأس گاو از نژاد سيستانی و يک
باغ  4هکتاری انار بوده و همگی اين موارد به صورت
خانوادگی (مديريت و نيرویکار) اداره میشدند.
جدول  -3کارايی بازهای  CCRبرای واحدهای پرورش طيور
واحدهای پرورش
طيور
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

حد باال

حد پايين

0/31
0/08
0/521
0/25
0/51
1
0/528
0/94
0/87
0/732
0/28
0/739
0/98
0/49
0/47
0/17
0/784
1
0/780
0/74

0/105
0/03
0/193
0/09
0/190
0/27
0/142
0/28
0/26
0/191
0/07
0/17
0/23
0/15
0/143
0/05
0/129
0/16
0/128
0/123
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رتبه بندی
کارايی
16
20
5
17
7
2
12
1
3
6
18
8
4
10
11
19
13
9
14
15
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با توجه به جدول ( ،)4واحد  2با مصرف  5درصد از
حد پايين نهادهها و  8/8درصد از حد باالی نهادههای
توليدی ،ضعيفترين ميزان استفاده از نهادهها را به خود
اختصاص داده و بيشترين فاصله با حد بهينهی مصرف
بالقوه از ساير واحدهای توليدی را دارا میباشد .واحد 2
از نظر اقتصادی نيز فعاليت توجيهپذيری نداشته و می-
تواند با کم نمودن اختالف از مقادير بهينه ،به کارايی

بالفعل دست يافته و يا به فعاليت ديگری تغيير يابد.
واحدهای  6و  18بهترين ميزان استفاده از حدود باالی
نهادههای توليدی را دارا میباشند .اين واحدها به عنوان
معيار استفاده از نهادهها ،در بررسی کارايی ثابت نسبت
به مقياس ،برای ساير واحدهای توليد در نظر گرفته
شدهاند.

جدول  -4درصد اختالف استفاده مطلوب از نهادههای توليدی نسبت به حالت فعلی در
شماره
واحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ميزان استفاده از حد پايين نهاده (درصد)
دارو
19/35
3/79
27/37
12/03
24/07
35/1
20/6
41/69
38/51
54/4
22/09
46/94
62/86
39/56
37/53
14/02
33/94
43/28
33/78
32/3

کارگر
13/35
3/79
24/37
12/03
23/07
35/1
20/6
41/69
38/51
54/4
22/09
46/94
62/87
39/56
37/53
14/02
33/94
43/28
33/78
32/3

خوراک
20/9
5/31
34/1
16/83
33/67
51/97
26/66
54/27
50/13
35/89
13/91
37/85
50/69
32/3
30/64
11/45
29/84
38/05
29/71
28/4

کارايی CCR

ميزان استفاده از حد باالی نهاده (درصد)
جوجه
20/9
5/31
34/1
16/83
33/67
51/97
26/66
54/27
50/13
35/89
13/91
37/85
50/69
32/3
30/64
11/45
29/84
38/05
29/71
28/4

دارو
37/41
9/73
62/51
30/86
51/51
100
52/86
93/71
86/55
64/42
25/25
73/91
98/99
49/87
47/32
17/68
78/42
100
78/06
74/64

کارگر
31/22
8/12
52/16
25/75
51/51
100
46/21
81/9
75/64
68/62
23/72
63/07
81/8
41/21
39/11
14/61
64/8
100
78/06
74/64

خوراک
29/54
8/6
55/21
27/26
54/52
100
52/86
93/71
86/55
88/8
34/81
79/59
93/61
53/71
50/93
19/04
78/42
100
78/06
74/63

جوجه
29/54
8/6
55/21
27/26
54/52
100
52/86
93/71
86/55
88/8
34/81
79/59
93/61
53/71
50/96
19/04
78/42
100
78/06
74/63
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جدول ( )5کارايی بازهای متغير نسبت به مقياس
( )VRSرا نشان میدهد .نتايج نشان داد که برابر نبودن
حد پايين با عدد يک ،هيچ يک از واحدها کارا نبوده و با
لحاظ حد پايين کوچکتر از يک و حد باالی برابر با يک،
واحدهای  18 ،14 ،13 ،12 ،6دارای کارايی بالقوه بوده
و میتوانند با استفاده از حداکثر نهاده و حداکثر ستاده
به فعاليت بالفعل دست يابند .بررسی کارايی  VRSنشان
داد که  25درصد از توليدکنندگان دارايی کارايی بالقوه
هستند .واحد  14با قرارگيری در قویترين بازه کارايی،

دارای بهترين کارايی بالقوه میباشد .اين واحد با مصرف
کامل از حدود باال و پايين نهادهها ،بهترين وضعيت
کارايی بالقوه را دارا بوده و میتواند با بهينهسازی نهاده-
های مصرفی به کارايی بالفعل دست يافته و فعاليت
خود را از نظر اقتصادی بهينه نمايد .واحد  2با قرارگيری
در ضعيفترين بازه ،کمترين ميزان کارايی بالقوه را دارا
میباشد .بر اساس جدول ( ،)5واحدهايی که با لحاظ حد
باالی کوچکتر از يک دارای کارايی بالقوه نيستند ،ممکن
است با شرط استفاده از حداکثر نهادهها و دستيابی به
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حداکثر ستاده ،نتوانند به کارايی بالقوه دست يابند .اين
موضوع نشاندهندهی اين است که اين واحدهای
توليدی از امکانات طبيعی ،انسانی ،فنی و مالی به طور
کامل بهره نگرفتهاند و بهتر است از نظر اقتصادی به
فعاليتهای جايگزين در اين زمينه اقدام نمايند.
ميزان مصرف واحدهای توليدی از نهادههای حدود
باال و پايين در جدول ( )6آمده است .نتايج به دست
آمده نشان میدهد که واحد  2با مصرف متوسط 13/2
درصد از نهادههای حدود پايين و ميزان  21/5درصد از
نهادههای حدود باال ،بيشترين فاصله از مصرف بهينهی
نهادهها را به خود اختصاص داده و میتواند با بهينه-
سازی نهادههای توليدی ،به کارايی بالفعل دست يابد.
واحد  14به عنوان واحد معيار برای مقايسهی ميزان
استفاده از حدود پايين نهادهها با بهترين ميزان استفاده
از نهادهها ،و واحدهای  14 ،13 ،12 ،6و  18به عنوان
معيار برای استفاده از حدود باالی نهادهها در نظر گرفته
شدهاند .بقيهی واحدها با درجات متفاوت ،در ساير بازه-
های کارايی قرار گرفتهاند .با توجه به رتبهبندی صورت
گرفته ،جايگاه هر يک از آنها در بين واحدهای ديگر
مشخص گرديده است.

جدول  -6درصد
شماره
واحد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جدول  -5کارايی  VRSبازهای برای واحدهای پرورش طيور
رتبه کارايی

واحد پرورش
طيور
1

حد پايين

حد باال

0/143

0/368

17

2

0/099

0/179

20

3

0/217

0/560

10

4

0/278

0/520

7

5

0/215

0/554

11

6

0/289

1

6

7

0/251

0/655

8

8

0/316

0/973

5

9

0/321

0/935

4

10

0/217

0/732

9

11

0/150

0/356

15

12

0/389

1

2

13

0/349

1

3

14

0/466

1

1

15

0/145

0/473

16

16

0/120

0/285

19

17

0/199

0/794

12

18

0/199

1

13

19

0/169

0/783

14

20

0/124

0/746

18
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اختالف استفادهی مطلوب از نهادههای توليدی نسبت به حالت فعلی در کارايی VRS

ميزان استفاده از حدود پايين نهاده (درصد)
خوراک
کارگر
دارو
28/25
14/4
14/4
17/23
9/04
9/05
38/29
19/52
19/52
49/08
25/33
25/34
38/02
19/38
19/38
53/97
32/73
32/73
46/91
24/06
24/06
59/41
32/25
32/25
60/39
30/6
30/61
40/81
40/81
40/81
28/31
28/6
28/6
82/29
83/33
83/33
73/83
73/9
73/9
100
100
100
31/09
38/08
38/08
25/9
25/9
25/9
46/1
45/69
45/69
45/95
45/38
45/38
39/13
38/64
38/64
28/63
32/56
32/56
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جوجه
28/25
17/53
38/29
49/08
38/02
53/97
46/91
59/41
60/39
40/81
28/31
82/29
73/83
100
31/09
25/9
46/1
45/95
39/13
28/63

ميزان استفاده از حدود باالی نهاده (درصد)
خوراک
کارگر
دارو
39/29
47/64
39/2
21/7
23/63
19/2
62/71
63/47
63/74
62/95
68/54
55/69
62/19
63/07
52/57
100
100
100
74/19
74/73
57/96
99/28
89/67
94/52
98/46
92/25
88/28
88/32
69/95
64/48
40/16
35/67
31/38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50/75
39/65
47/35
28/36
28/36
28/36
75/22
73/45
78/87
100
100
100
77/01
81/5
78/21
74/63
74/64
74/64

جوجه
39/29
21/7
62/71
62/95
62/19
100
74/19
99/28
98/46
88/32
40/16
100
100
100
50/75
28/36
75/22
100
77/01
74/63
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نتايج حاصل از شبيهسازی مونت کارلو نشان داد که
ميانگين درصد انطباق بين رتبهبندی اعداد تصادفی
توليدشده و اعداد حقيقی در مدلهای  CCRو  VRSبه
ترتيب  %61و  %67است .به عبارت ديگر ،از صد بازهی
توليد شده توسط شبيهسازی مونت کارلو و حل آن ،به
ترتيب  61و  67مورد از رتبهبندیها ،دقيقاً برابر
رتبهبندی بازههای حقيقی برای مدلهای  CCRو VRS
به دست آمد .وجود اين درصد انطباق ،حکايت از
توانمندی باالی مدل  IDEAدر مواجهه با مسئله عدم
حتميت در ارزيابی کارايی مرغداریهای سيستان دارد.
نتايج مطالعه  )2016( Mardani & Ziaeiدر بررسی
توانايی مدل تحليل پوششی دادههای استوار برای تعيين
کارايی مزارع گندم آبی شهرستان نيشابور که برای آن از
روش شبيهسازی مونت کارلو استفاده شده بود نيز مانند
مطالعه حاضر مؤيد استفاده از تکنيک استوار میباشد.
نتيجهگيري

اين تحقيق با هدف تعيين کارايی واحدهای پرورش
مرغ گوشتی با لحاظ عدم حتميت در منطقهی سيستان
انجام شد .نتايج تحليل دادهها نشان داد که متوسط
کارايی بهترين و ضعيفترين واحد در دو روش بازهای
ثابت و متغير نسبت به مقياس به ترتيب در بازههای
کارايی ( 0/94و 1( ،)0/28و )0/46و (0/08و ،)0/03
( 0/17و  )0/09قرار دارند .با توجه به اختالف بين
حداکثر و حداقل کارايی ،ظرفيت بااليی جهت افزايش
توليد از طريق بهبود وضع موجود وجود دارد .در واقع ،از

نظر فناوری توليد و مديريت ،شکاف بين بهترين و
ضعيفترين توليدکننده در دو مدل بازهای ثابت و متغير
نسبت به مقياس ،به طور متوسط  0/60است .لذا،
میتوان با معرفی و انتقال دانش فنی و تجربهی
بهرهبرداران و با آموزشهای مناسب ،بدون تغيير در
سطح تکنولوژی و نهادههای مورد استفاده ،فواصل
عملکردی توليدکنندگان را کاهش داده و با افزايش
کارايی ،شاهد افزايش توليد بود .عالوه بر اين ،با توجه به
اهميت جايگاه پرورش طيور در تأمين نيازهای پروتئينی
منطقه و مستعد بودن اين منطقه برای توليد و صادرات
اين محصول به کشورهای همسايه ،الزم است به اين
صنعت توجه بيشتری شود .در اين راستا ،میتوان با
بهينهسازی واحدهای پرورشی و توجه به مسايل و
مشکالت فنی و اقتصادی توليدکنندگان ،در صدد بهبود
و افزايش ميزان توليد برآمد .همچنين ،میتوان با
استفاده از آموزش فعاالن اين عرصه و استفاده از
روشهای نوين ،جهت ارتقای کارايی توليد اقدام نمود.
از علل اصلی پايين بودن کارايی در واحدهای مورد
مطالعه ،مستهلک بودن تجهيزات مورد استفاده و عدم
بهرهگيری از روشهای مکانيزه در واحدها است که علت
اصلی آن ،مشکالت مالی توليدکنندگان میباشد.
بنابراين ،الزم است نهادهای مربوطه ،با اتخاذ سياست-
های حمايتی و مالی ،اقدام به رفع اين مشکالت نموده و
اعتبارات الزم را جهت به روز نمودن اين مراکز در اختيار
توليدکنندگان قرار دهند.
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