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چکیده
در این پژوهش ،با استفاده از ابزار پرسشنامه ،اطّالعات مربوط به  102واحد مرغداری گوشتی استان خراسان جنوبی و وضعیّت عملکررد
آنها طی چهار فصل سال جمعآوری گردید .دادهها مربوط به عملکرد واحدها در سالهای  1331و  1310بودند .با استفاده از نرمافرزار
( SPSSنسخهی  )13و روشهای آماری آزمون کای مربع و تحلیل لجستیک ،اثر عوامل مختلف برر بهررهوری اقتصرادی مرغرداریهرا،
مورد ارزیابی قرار گرفتند .شاخص اقتصادی اروپایی برای هر واحد مرغداری گوشتی و هر فصل محاسبه ،و بهعنوان معیار سنجش بهره-
وری اقتصادی ،درنظر گرفته شد .بیشتر پرورشدهندگان جوجه گوشتی استان ،دارای مدرک تحصیلی دیپلم و در دامنه سنی  11تا 00
سال بودند .نتایج آزمون کای مربع نشان داد که بدون درنظر گرفتن اثر سایر متغیّرهای مستقل ،مرکز خرید جوجه ( ،)P<0/00مردرک
تحصیلی ( )P<0/0001و میزان اطّالعات تخصّصی پاسخدهندگان ( )P<0/00و همچنین فصل پرورش ( )P<0/01با شاخص اقتصادی
اروپایی مرغداری رابطهی معنیدار آماری داشتند .نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد کره در حضرور متغیّرهرای مسرتقل دیگرر،
مدرک تحصیلی پاسخدهنگان ( ،)P<0/0001میزان اطّالعات تخصّصی آنها ( )P<0/00و سویه جوجهی مورد استفاده ( )P<0/00اثرر
معنیدار مثبت بر شاخص اقتصادی اروپایی داشتند که بیانگر نقش اثرگذار سازههای مزبور بر بهرهوری اقتصادی یک واحد پرورش مرر
گوشتی است.
واژههای کلیدی :مرغداری گوشتی ،بهرهوری ،آزمون کای مربع ،تحلیل لجستیک
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مقدّمه

باالتر گله ،کاهش مرگ و میر ،کاهش سن فروش ،استفاده

هدف همهی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی

بهینه از ظرفیّت موجود سالن ،شرایط بهداشتی مناسب ،و

صنعتی و مؤسسات خدماتی ،تالش برای بهبود منابع گوناگون

استفاده از بستر بتونی از عوامل مهم برای افزایش سود واحد

و استفادهی مؤثّر از آنها میباشد (استادزاده .)1331 ،بهعالوه،

مرغداری بودند (فاروق و همکاران .)2001 ،در بررسی اثر

امروزه عوامل تولید محصوالت دامی ،گران است و منابع تولید

تراکم گله در واحد متر مربع بر عملکرد رشد و هضم میکروبی

بهشدّت محدود شده و یا در حال کاهش میباشند .در چنین

جوجههای گوشتی ،مشخص شد که افزایش تراکم گله طی

شرایطی ،از متخصّصین علوم دامی انتظار میرود

روزهای  32تا  31دورهی پرورش ،بر ضریب تبدیل اثر منفی

تولیدکنندگان را در راه غلبه بر مشکالت فوقالذکر یاری دهند

داشت و درصد افزایش وزن روزانه جوجههای گوشتی را

تا محصوالت غذایی مورد نیاز جامعه را با کیفیّت باال و قیمت

کاهش داد (گاردیا و همکاران.)2011 ،

مناسب تولید کنند.

آنالیز کمّی عوامل مؤثر بر سودمندی تولید جوجههای گوشتی

بهرهوری 1عبارت است از بیشینه کردن استفاده از منابع،

در مقیاس کوچک در  120مرغداری گوشتی نواحی کلمبو،

نیروی انسانی و تمهیدات بهطریق علمی و بهمنظور کاهش

راتناپورا و بادوال نشان داد که سودمندی مزارع پرورش جوجه

هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرف کنندگان

گوشتی در مقیاس کوچک ،با عوامل قیمت فروش جوجه

(استادزاده .)1331 ،بهرهوری برای اولین بار در سال 1111

گوشتی ،قیمت خرید جوجه یکروزه ،قیمت خوراک ،هزینه

لیتره3

خدمات دامپزشکی و داروها ،ضریب تبدیل خوراک 0ارتباط

میالدی توسط کوئیزنی 2مطرح شد و در سال 1333

بهرهوری را قدرت و توانایی تولید کردن بیان کرد ولی در اوایل

داشت (باندارا و داسانایاک .)2001 ،1در ارزیابی عملکرد

قرن بیستم ،بهرهوری ارتباط بین بازده و وسایل بهکار رفته

تولیدی و اقتصادی واحدهای مرغداری گوشتی استان چهار

برای تولید این بازده عنوان شد (حسینی.)1310 ،

محال و بختیاری ،میانگین تلفات باالتر از استانداردهای موجود

در یک تحقیق ،نتایج ارزیابی اثر عوامل مختلف تولید بر بهره-

بود ( )11/03 ± 1/21و اختالف معنیداری در رابطه با میزان

وری مرغداریهای گوشتی منطقه قم ،نشان داد که درصد

تلفات بر حسب محل مرغداری و سویه جوجه گوشتی وجود

تلفات مرغداریهای بزرگ از مرغداریهای کوچک ،بیشتر و

داشت (زمانی و همکاران .)1330 ،در تحقیق مزبور ،هزینه

متوسّط تولید گوشت و شاخص تولید آنها کمتر بود .سن،

تمام شده برای مرغداریهایی که ظرفیّت آنها بیشتر از 30

سواد و سابقهی کار مرغدار بر روی صفات عملکرد تولید اثر

هزار قطعه بود 0/1 ،درصد کمتر از هزینه تولید گوشت در

معنیداری نداشت (بیکی بندرآبادی و همکاران .)1311 ،داده-

واحدهای مرغداری کمتر از  30هزار قطعه بهدست آمد؛

های مربوط به  30مزرعه پرورش طیور در ایالت اُسان 1نیجریه

همچنین تنها  1درصد واحدها با مدیریّت فنّی افرادی که

مشخص کرد که سطح آموزشی پرورشدهندگان ،رابطهی

تحصیالت دانشگاهی در تخصّص مربوط داشتند ،اداره میشد.

مثبت و معنیداری با میانگین تولید داشت؛ در حالی که سن

هدف از تحقیق حاضر ،بررسی برخی عوامل مؤثّر بر بهرهوری

مرغدار رابطهی منفی و غیر معنیدار با میانیگن تولید داشت

اقتصادی مرغداریهای گوشتی استان خراسان جنوبی از طریق

(آدبایو و آدئوال.)2000 ،

تحلیل آماری رگرسیون لجستیک بود.

دادههای  11مزرعه پرورش جوجه گوشتی (سالنهای باز) در
پاکستان (طی سالهای  )1111-13نشان داد که جمعیّت

مواد و روشها
در این پژوهش ،با استفاده از ابزار پرسشنامه ،اطّالعات کامل

1. Efficiency
2. Quesnay
3. Littre
4. Osun

مربوط به  102واحد مرغداری گوشتی و وضعیّت عملکرد آنها
5. Feed conversion ratio
6. Bandara and Dassanayake
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طی چهار فصل سال در سطح استان خراسان جنوبی
جمعآوری گردید .دادههای مورد استفاده ،مربوط به عملکرد
واحدها در سالهای  1331و  1310بود .پرسشنامه

÷ (درصد ماندگاری × میانگین وزن زنده) = شاخص اقتصادی اروپایی ()EEF
( × 111سن به روز × ضریب تبدیل خوراک)

( درصد حذف  +درصد مرگ و میر)  =111 -درصد ماندگاری

 -1آزمون کای

مربع8

دربرگیرنده  31سؤال بود و روایی 1آن بررسی شد .بهمنظور

برای آن که بتوان بهطور منطقی ،از مسرتقل برودن یرا وجرود

سنجش پایایی 2پرسشنامه ،از آمارهی آلفای کرونباخ  3استفاده

ارتباط آماری بین دو متغیّر اطّالع داشت ،نمیتوان برر اسراس

گردید که مقدار آن  0/11بهدست آمد .در جدول  1آمار تعداد

تعررداد یررا درصررد افررراد موجررود در یررک جرردول

ترروافقی1

مرغداریهای گوشتی خراسان جنوبی که دارای مجوز بهره-

تصمیمگیری نمود .بنابراین ،باید آمارهای را محاسبه کررد کره

برداری و پروانه تأسیس (در سال  )1331بودند ،بهتفکیک

معین کند تعداد مشاهدات خانههای جدول چقردر غیرمعمرول

آورده شده است.

است .غیرمعمول بودن ،معادل این است که آیا توزیرع فراوانری

پررس از اخررذ و جمررعآوری شررماره تلفررن مرغررداران اسررتان از

مشاهدات و توزیع فراوانی مورد انتظار متفاوت میباشرند اگرر

اتحادیّه مرغداران و اداره جهاد کشراورزی اسرتان و همراهنگی

توزیع آن هرا یکسران باشرد ،پرس همبسرته نیسرتند؛ امّرا اگرر

تلفنی با مرغدار ،زمان مناسب برای مصراحبه حضروری برا وی

متفاوت باشند ،با هم رابطه دارند ،و این امرر یعنری آن کره برا

تعیین و با مراجعه به واحدهای پررورش جوجرههرای گوشرتی

یکدیگر همبسته 10میباشند .متغیّر اثرپذیر را متغیّر وابسرته ،و

استان خراسان جنوبی ،اطّالعات الزم جمرعآوری شرد .از برین

متغیّر اثرگذار را اصطالحاً متغیّر مستقل( 11عامل) گویند.

واحدهای مراجعه شده ،نتایج حاصل از  102واحرد در واکراوی

از آن جا که متغیّر وابسته در تحقیرق حاضرر ،برهصرورت یرک

نهایی دادهها مرورد اسرتفاده قررار گرفرت .انتخرا واحردهای

متغیّر دوتایی تعریف شرده برود ،بررای بررسری ارتبراط آن برا

پررورش جوجررههرای گوشررتی برحسررب تصرادف و بررر اسرراس

متغیّرهای مستقل از آزمون کای مربع اسرتفاده گردیرد .فرر

همکاری یا عردم همکراری مسرؤول واحرد از برین  111واحرد

صفر در آزمون مزبور آن است که بین دو متغیّر ،رابطهای وجود

دارای مجوز بهرهبرداری صورت گرفت .دادههای بهدست آمرده

ندارد و لذا مستقل از یکدیگرند .اگر فرر

اسرتقالل پذیرفتره

ابتدا در نرمافزار ( SPSSنسخه  )13وارد گردید ،سپس توسرط

شود ،بدین معنی است که تفاوت میان فراوانی مشاهده شرده و

این نرمافزار مورد پردازش آماری قررار گرفرت .متغیّرر وابسرته

مورد انتظار ،اتفّاقی و ناچیز است .در یک جداول توافقی ،بررای

(پاسخ )1تحقیق EEF2 ،بود که ابتدا مقدار آن برای هرر واحرد

محاسبه آمراره کرای مربرع از فرمرول زیرر اسرتفاده مریشرود

مرغداری محاسبه گردید ،سرپس انحرراف آن از میرانگین کرل

(بایزیدی و همکاران:)1331 ،

ارقام ،بهدست آورده شد .بدینترتیب ،آن گروه از مرغرداریهرا

(Oi  ei )2
ei
i 1
در این رابطه  Oمقدار مشاهده شرده و  eمقردار مرورد انتظرار

مر گوشتی که شاخص اقتصادی آنها کمتر از میرانگین برود،

برای هر یک از خانههای جردول تروافقی اسرت .آزمرون کرای

کُد صفر تخصیص داده شد .لذا متغیّر وابسرته برهصرورت یرک

مربع ،توسط نرمافزار ( SPSSنسخه  )13اجرا گردید.

که شاخص اقتصادی اروپرایی مسراوی و یرا براالتر از میرانگین
داشتند ،با کُد یک مشخص شدند .برای سایر واحدهای پرورش

n

χ2  

لجستیک12

متغیّر دوتایی 1تعریف گردید .فرمول محاسباتی شراخص فروق

 -2تحلیل

بهصورت زیر است (عباس 1و همکاران:)2001 ،

برای بررسی همزمان اثر سازههای مختلف محیطری برر متغیّرر
وابسته تحقیق ،از یک مدل رگرسیون لجسرتیک نیرز اسرتفاده

1. Validity
2. Reliability
3. Chronbach’s alpha
4. Response variable
5. European Efficiency Factor
6. Binary variable
7. Abbas

8. Chi square test
9. Contingency table
10. Correlated
11. Independent variable
12. Logistic analysis
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شد .هدف از کاربرد مدل رگرسیون لجستیک آن است که اثرر

تحقیقات مختلف مررتبط برا علروم دام و طیرور اسرتفادههرای

متغیّرهای مختلف را بر وقوع یرک پیشرامد خران آن برهطرور

گستردهای شده است.

همزمان مورد بررسی قرار داد .از مدلهرای مزبرور تراکنون در
جدول  .1آمار مجوزهای بهرهبرداری و تأسیس مرغداریهای گوشتی در استان خراسان جنوبی تا پایان سال 1385
نوع فعالیّت

بهرهبرداری
تعداد

پرورش مر گوشتی

111

پروانه تأسیس

ظرفیّت در دوره
(قطعه)
1131110

ظرفیّت در دوره
(قطعه)
2120000

تعداد
111

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی ()1331

مدل رگرسیون لجستیک ،در حقیقت ،یک مدل خطّی تعمیم-

 -22طول سرالن مرغرداری  -23وجرود یرا عردم پنجرره -21

یافته است که در آن متغیّر وابسته ،بهصورت یک متغیّر دوتایی

سیستم تهویهی مرغداری  -20تعداد کارگر دائم  -21داشرتن

تعریف گردیده است .در مدل فوق ،احتمال وقوع پیشامد مردل

دامپزشک  -21فاصله محل سرکونت از مرغرداری  -23فاصرله

میشود و توسط آن ،اثر سازههای مختلف برر احتمرال مرذکور

مرغرررداری از نزدیکتررررین شهرسرررتان  -21تعرررداد دفعرررات

مورد بررسی قرار میگیرد (فرهنگ فرر .)1311 ،مردل آمراری

جوجهریزی  -30مساحت انبار  -31فاصله سالنها از انبار -32

مورد استفاده در تحقیق حاضر بهصورت زیر بود:

داشتن کارشناس  -33داشتن بیمه  -31استفاده از تسرهیالت

Ln (P/1-P) = Xb

 -30عضویّت در اتحادیّه.

که در آن  bبرردار مربروط بره اثررات سرازههرای (متغیّرهرای

مدل مزبور توسط نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )13بر دادههرا

مستقل) وارد شده در مدل آماری X ،ماتریس ضرایب مربروط

برازش گردید.

به اثررات وارد شرده در برردار  ،bو  Pاحتمرال وقروع پیشرامد
موردنظر است .در تحلیل لجستیک مزبور ،پیشامد مرورد نظرر،

نتایج و بحث

مساوی یا باالتر برودن شراخص اقتصرادی اروپرایی نسربت بره

الف -نتایج حاصل از آمار توصیفی دادههای پرسشنامه

میانگین کل (در مجموعه مرغداریهرای نمونرهبررداری شرده)

نتایج حاصل از توصیف آماری دادههای (گردآوری شده در

تعریف گردید .متغیّرهای مستقل گنجانده شده در مدل عبارت

پرسشنامه این تحقیق از حیث توزیع فراوانی برای برخی

بودند از:

سازههای مرتبط با دادهبخشان) در جدول  2ارائه گردیدهاند.

 -1سن مرغدار  -2داشتن شغل دوم مرغدار  -3سابقه فعالیّرت

 -1وضعیّت سنی دادهبخشان

مرغرردار  -1مرردرک تحصرریلی مرغرردار  -0شرررکت مرغرردار در

بیشترین توزیع فراوانی آزمودنیها بر اساس سن آنران ،مربروط

کالس آموزشری  -1اطّالعرات تخصّصری مرغردار  -1مشرورت

به محدودهی سنی  11تا  00سرال ( 23/1درصرد) و کمتررین

مرغدار با همکراران  -3نحروه مالکیّرت مرغرداری (خریرداری،

میزان مربوط به گروه سنی کمتر از بیست سال ( 1درصد) بود.

احداث ،اجاره)  -1تعداد شرکاء مرغدار  -10فاصله مرغداری از

در بررسی دادههای  30مزرعهی پرورش طیور در ایالت

اَسران1

مرکز استان  -11موقعیّت مرغرداری  -12فاصرله مرغرداری از

نیجریه  11درصد در گروه سنی  20تا  10سالگی 21 ،درصرد

جاده اصلی  -13بومی بودن مرغدار  -11تعداد سالن مرغداری

در محدودهی  11تا  00سالگی و  2درصد در سن  10سرالگی

 -10سال تأسیس مرغداری  -11ظرفیّت مرغرداری  -11نروع

و باالتر قرار داشتند (آدبایو و آدئوال.)2000 ،2

جیرهی غذایی  -13مرکز خرید جوجه یرکروزه  -11سرویهی
جوجه  -20نوع بستر مرغداری  -21میزان سرکشری مسرؤول

1. Osun state
2. Adebayo and Adeola

ابراهیم آبادی و همکاران :تحلیل لجستیک برخی عوامل مؤثّر بر بهرهوری اقتصادی مرغداریهای گوشتی06...
جدول  .2توزیع بسامدی دادهبخشان (آزمودنیها) برخی متغیّرهای مستقل وارد شده در مدل آماری
گروهبندی سن

فراوانی مطلق

کمتر از  20سال
 21تا  30سال
 31تا  10سال
 11تا  00سال
بیشتر از  00سال

1
21
23
21
23

اشتغال به کار دوّم

فراوانی مطلق

بلی
خیر

13
01

گروهبندی سابقه

فراوانی مطلق

کمتر از  2سال
 2تا  0سال
 0تا  10سال
 10تا  20سال
بیشتر از  20سال

1
11
31
21
11

وضعیّت سواد

فراوانی مطلق

بیسواد
زیردیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس

3
23
32
10
20
1

سطح اطّالعات

فراوانی مطلق

کم
متوسط
زیاد

3
11
10

موقعیّت مرغداری

فراوانی مطلق

کوهستانی
جلگهای
کوهپایهای

21
13
12

ظرفیّت مرغداری

فراوانی مطلق

کمتر از 0000
0000-10000
10000-10000
10000-20000
20000-20000
13/1
بیشتر از 30000

1
31
11
11
1
11
3

فراوانی نسبی
(درصد)
1/0
20/1
21/0
23/1
22/0

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
1/0
21/1
11/0
11/0
100/0

فراوانی نسبی
(درصد)
12/2
01/3

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
12/2
100

فراوانی نسبی
(درصد)
3/1
13/1
30/3
23/1
13/1

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
3/1
11/1
02/1
31/1
100

فراوانی نسبی
(درصد)
2/1
21/0
31/1
1/3
21/0
3/1

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
2/1
30/1
11/3
11/1
11/1
100

فراوانی نسبی
(درصد)
1/3
11/0
11/1

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
1/3
30/3
100

فراوانی نسبی
(درصد)
21/0
11/3
11/3

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
21/0
33/2
100

فراوانی نسبی
(درصد)
3/3
31/3
11/1
10/1
0/1

فراوانی نسبی تجمعی
(درصد)
3/3
10/1
11/3
11/0
33/3
11/1
100

2/1
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 -2وضعیّت اشتغال دادهبخشان

درصد دارای اطّالعات تخصّصی در حدّ متوسط و  11/1درصد

 12/2درصد از دادهبخشان در پاسخهای خود اعالم نمودند که

از اطّالعات تخصّصی باالیی برخوردار بودند.

در کنار حرفهی مرغداری ،بهکار دیگری نیز مشغولند و 01/3

 -2موقعیّت جغرافیایی واحدهای پرورش

درصد ،آنها تنها به کار پرورش جوجهی گوشتی اشتغال

اکثریّت مرغداریها ( 11/3درصد) در مناطق جلگهای قرار

داشتند.

داشتند.

 -3سابقهی فعالیّت دادهبخشان

 -3ظرفیّت واحدهای پرورش

سابقهی فعالیّت اکثریّت دادهبخشان ( 30/3درصد) بین  0تا

بیشتر واحدهای مرغداری در دامنهی  0000تا  20000قطعه

 10سال 23/1 ،درصد بین  10تا  20سال ،و کمترین آمار 3/1

فعالیّت مینمایند.

درصد ،مربوط به افرادی بود که کمتر از  2سال سابقهی
مرغداری داشتند.

ب -وضعیّت کلی ضریب تبدیل ،شاخص اقتصادی
اروپایی و طول دورهی پرورش در مرغداریهای تحت

 -1سطح تحصیالت دادهبخشان
 2/1درصد از دادهبخشان بی سواد 21/10 ،درصد دارای
تحصیالت پایینتر از دیپلم 31 ،درصد دیپلم 1/3 ،درصد فوق-
دیپلم 21/0 ،درصد لیسانس و  3/1مدرک باالتر از فوق-
لیسانس داشتند.

مطالعه
میانگین ضریب تبدیل در واحدهای تحت بررسی  2/01با
کمینه و بیشینه ضریب تبدیل بهترتیب  1/1و  2/13بود.
میانگین شاخص اقتصادی اروپایی واحدهای پرورش جوجه
گوشتی  113/0بهدست آمد .میانگین طول دورهی پرورش

 -1میزان اطّالعات تخصّصی دادهبخشان
در بین دادهبخشان  1/3درصد ،اطّالعات تخصّصی پایین11/0 ،

 13/1روز بود .اطّالعات بیشتر در جدول  3آورده شدهاند.

جدول .3وضعیّت کلی ضریب تبدیل خوراک ،شاخص اقتصادی اروپایی و طول دورهی پرورش در مرغداریهای تحت مطالعه
شاخص آماری

ضریب تبدیل

میانگین
نما
انحراف معیار
کمینه
بیشینه

2/01
2/1
0/1102
1/1
2/13

طول دوره (روز)

شاخص اقتصادی اروپایی

13/10
00/0
3/10
10/0
01/0

113/0
100/31
30/31
120/10
311/10

ج -نتایج مربوط به بررسی ارتباط بین شاخص اقتصادی

آزمون کای مربع نشان داد که بهدلیل سطح معنیدار 0/311

اروپایی و متغیّرهای مستقل بر اساس آزمون کای مربع

بین سن مرغدار و شاخص اقتصادی اروپایی ،ارتباط آماری
معنیدار وجود نداشت (جدول .)1

جدول  .4آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابسته شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل سن مرغدار
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

1/320
1/111
102

0/311
0/311

ابراهیم آبادی و همکاران :تحلیل لجستیک برخی عوامل مؤثّر بر بهرهوری اقتصادی مرغداریهای گوشتی08...
این امر در حالی است که در مطالعه بهرهوری و کارآیی فنّی

بر اساس جدول  0بین داشتن شغل دوّم (عالوه بر مرغداری) و

تولید تخممر در نیجریه مشخص گردید که هر چه سن

شاخص اقتصادی اروپایی ،ارتباط آماری معنیدار وجود نداشت

مرغدار افزایش مییابد کارآیی فنّی واحد نیز بیشتر میشود

و سطح معنیدار  0/213بهدست آمد.

(اَجو.)2003 ،
جدول  .2آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل داشتن شغل دوّم
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

1/101
1/101
102

0/213
0/213

مانند متغیّرهای مستقل فوق ،سابقهی مرغدار با شاخص

اروپایی ،مقدار  0/0001را نشان داد که بیانگر رابطه بین دو

اقتصادی اروپایی و بهدلیل سطح معنی دار  0/312ارتباط

متغیّر مزبور است (جدول  .)1نتایج مطالعهی بهرهوری و

آماری معنیدار نداشت (جدول .)1

کارآیی فنّی تولید تخممر در نیجریه نشان داد که سابقهی

سطح معنیدار آزمون کای مربع پیرسون برای بررسی ارتباط

فعالیّت و سطح تحصیالت مرغدار با کارآیی فنّی واحد

آماری بین مدرک تحصیلی مرغدار و شاخص اقتصادی

مرغداری ،ارتباط مثبت و معنیدار داشت (اَجو.)2003 ،

جدول  .6آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل سابقهی مرغدار
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

1/211
1/311
102

0/312
0/311

جدول  .7آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل مدرک تحصیلی مرغدار
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی

21/133
30/102

0/0001
0/0001

تعداد موارد معتبر

102

بر اساس نتایج جدول  3بین میزان اطّالعات تخصّصی مرغدار

داشت .سطح معنی دار آزمون کای مربع پیرسون 0/013به-

و شاخص اقتصادی اروپایی نیز ارتباط معنیدار آماری وجود

دست آمد.

جدول  .8آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل اطّالعات تخصّصی مرغدار
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

3/111
3/113
102

0/013
0/011
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یافتههای جدول  1نشان داد که متغیّرهای شاخص اقتصادی

این که مرکز خرید جوجه از داخل یا خارج استان باشد،

اروپایی و مرکز خرید جوجه با توجّه به سطح معنیدار 0/011

شاخص اقتصادی اروپایی متفاوتی برای واحد مرغداری ایجاد

مستقل از یکدیگر نبودند و لذا نتیجهگیری میشود بسته به

میگردد.

جدول  .5آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل مرکز خرید جوجه
آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

0/101
0/111
102

0/011
0/011

نتایج آزمرون کرای مربرع (جردول  )10نشران دهنرده ارتبراط

جوجهها در فصول مختلفی از سال در واحد مرغداری پررورش

معنیدار بین متغیّر شاخص اقتصادی اروپایی و فصرل پررورش

داده میشوند.

است که بیانگر متفاوت بودن شاخص مزبور در زمانی است کره
جدول  .11آزمون آماری برای بررسی ارتباط بین متغیّر وابستهی شاخص اقتصادی اروپایی
و متغیّر مستقل فصل پرورش

آزمون آماری

مقدار آماره

سطح معنیدار

کای مربع پیرسون
حدّاکثر درستنمایی
تعداد موارد معتبر

10/003
10/113
103

0/002
0/002

د -نتایج مربوط به برازش مدل رگرسیون لجستیک

ه -تحلیل لجستیک ارتباط بین شاخص اقتصادی

هنگامی که آزمون کای مربع استفاده میشود ،ارتباط بین

اروپایی و مدرک تحصیلی مرغدار

متغیّر وابسته و هر یک از متغیّرهای مستقل ،بدون درنظر

آنالیز انفرادی رگرسیون لجستیک متغیّر وابسته بر حسب یک

گرفتن اثر سایر متغیّرهای مستقل دیگر ،مورد آزمون قرار

متغیّر مستقل نشان داد که مدرک تحصیلی مرغدار بر شاخص

میگیرد .در تحلیل لجستیک ،میتوان اثرگذاری هر متغیّر

اقتصادی اروپایی ،اثر معنیدار آماری داشت (.)P<0/0001

مستقل را در حضور سایر متغیّرهای مستقل ،بر متغیّر وابسته،

برآورد ضریب تابعیّت برای متغیّر مدرک تحصیلی مرغدار

مورد بررسی قرار داد .نتایج کلی حاصل از برازش مدل

 2/01بهدست آمد که مثبت بودن برآورد مزبور ،نشان دهندهی

رگرسیون لجستیک (مقدار شاخص اقتصادی اروپایی محاسبه

اثر مثبت متغیّر مستقل فوق ،بر متغیّر وابستهی شاخص

شده برای فصل پرورش زمستان واحدهای مرغداری) در

اقتصادی اروپایی است .در جدول  12پارامتر برآورد شده به-

جدول  11ارائه گردیدهاند.

همراه ویژگیهای آماری آن ارائه گردیده است .مقدار نسبت

نتایج نشان داد مدرک تحصیلی و اطّالعات تخصصی مرغدار و

احتماالت برای مدرک تحصیلی  1/311بود که نشان میدهد

همچنین سویهی جوجه مورد استفاده در پرورش ،بر شاخص

با افزایش یک سطح در میزان تحصیالت مرغدار ،احتمال باالتر

اقتصادی اروپایی اثر معنیدار آماری داشتند .اثر متغیّرهای

بودن شاخص اقتصادی اروپایی (نسبت به میانگین) حدود 1/3

مستقل سابقه فعالیّت و سال تأسیس مرغداری بر شاخص

برابر میشود که نشانگر اثرگذاری شدید سطح تحصیالت

اقتصادی اروپایی نزدیک به معنیدار شدن بود.

مرغدار بر کارآیی اقتصادی واحد پرورش است.

ابراهیم آبادی و همکاران :تحلیل لجستیک برخی عوامل مؤثّر بر بهرهوری اقتصادی مرغداریهای گوشتی04...
در بررسی عوامل اقتصادی  -اجتماعی مؤثّر بر پرورش-

نیجریه (اَجو )2003 ،نیز اثر مثبت میزان تحصیالت بر

دهندگان طیور در نیجریه (آدبایلو و آدئوال )2000 ،و همچنین

میانگین تولید گزارش گردید.

در اندازهگیری بهرهوری و کارآیی فنّی تولید تخممر در
جدول  .11نتایج کلی تحلیل لجستیک اثر متغیّرهای مستقل بر شاخص اقتصادی اروپایی
متغیّر مستقل

برآورد پارامتر

اشتباه معیار برآورد

آزمون والد

سطح
معنیدار

نسبت
احتماالت

سن مرغدار
داشتن شغل دوّم مرغدار
سابقه فعالیّت مرغدار
مدرک تحصیلی مرغدار
شرکت مرغدار در کالس آموزشی
اطّالعات تخصّصی مرغدار
مشورت مرغدار با همکاران
نوع مالکیّت مرغداری
تعداد شرکاء مرغدار
فاصله مرغداری از مرکز استان
موقعیّت مرغداری
فاصله مرغداری از جاده اصلی
بومی بودن مرغدار
تعداد سالن مرغداری
سال تأسیس مرغداری
ظرفیّت مرغداری
نوع جیره غذایی
مرکز خرید جوجه یکروزه
سویهی جوجه
نوع بستر مرغداری
میزان سرکشی مسؤول
طول سالن مرغداری
وجود یا عدم پنجره
سیستم تهویه مرغداری
تعداد کارگر دائم
داشتن دامپزشک
فاصله محل سکونت از مرغداری
فاصله مرغداری از نزدیکترین شهرستان
تعداد دفعات جوجهریزی
مساحت انبار
فاصله سالنها از انبار
داشتن کارشناس
داشتن بیمه
استفاده از تسهیالت
عضویّت در اتحادیّه

-0/110
0/131
-0/131
1/111
0/111
2/001
-0/010
-1/212
-0/221
0/301
0/211
0/123
-0/203
-0/321
-0/101
0/0001
1/213
0/321
3/010
0/103
0/013
0/021
-0/211
0/121
0/112
0/110
-0/121
-0/110
0/011
-0/001
-0/003
0/211
-0/110
0/023
-0/103

0/120
0/301
0/000
0/312
0/111
0/110
0/311
0/122
0/110
0/313
0/112
0/210
0/103
0/323
0/311
0/0001
1/001
0/333
1/113
0/330
0/210
0/013
0/102
0/111
0/111
0/321
0/121
0/120
0/111
0/001
0/011
0/310
0/113
0/330
0/101

0/111
0/111
3/113
103/212
0/312
1/213
0/001
1/311
0/211
1/011
0/121
0/213
0/002
1/001
3/113
0/000
0/131
0/101
3/102
1/311
0/111
2/130
0/201
0/132
2/131
0/023
0/031
1/310
0/111
0/111
0/323
0/032
0/130
0/001
0/012

0/111
0/121
0/010
0/0001
0/011
0/031
0/311
0/113
0/101
0/210
0/120
0/101
0/311
0/311
0/001
0/113
0/312
0/111
0/011
0/111
0/101
0/100
0/100
0/131
0/013
0/311
0/111
0/202
0/132
0/321
0/010
0/110
0/131
0/113
0/111

0/331
1/111
0/313
1/111
1/001
1/312
0/111
0/231
0/111
1/131
1/211
1/131
0/312
0/133
0/011
1/000
3/113
1/330
30/332
1/013
1/102
1/030
0/111
1/032
2/111
1/100
0/331
0/131
1/121
0/111
0/112
1/213
0/011
1/023
0/102

 01تحقیقات دام و طیور ،جلد ششم ،شماره اول و دوم ،بهار و تابستان 6831
جدول  .12تحلیل لجستیک انفرادی ارتباط بین مدرک تحصیلی مرغدار و شاخص اقتصادی اروپایی
متغیّر مستقل

برآورد پارامتر

اشتباه معیار برآورد

آزمون والد

سطح
معنیدار

نسبت
احتماالت

مدرک تحصیلی

2/010

0/111

11/131

0/0001

1/311

و -تحلیل لجستیک ارتباط بین شاخص اقتصادی

مزبور بر شاخص اقتصادی اروپایی است بلکه نشان دهنده آن

اروپایی و سطح اطّالعات تخصّصی مرغدار

است که تا چه حدّ داشتن اطّالعات تخصّصی باال بر شاخص

در آنالیز رگرسیون لجستیک انفرادی متغیّر وابسته بر حسب

کارآیی اقتصادی واحد مرغداری میتواند اثرگذار باشد .نسبت

یک متغیّر مستقل ،سطح معنیدار برابر با  0/021بهدست آمد

احتماالت برای سطح اطّالعات زیاد ( 1/111با سطح معنیدار

که بیانگر اثر معنیدار سطح اطّالعات مرغدار بر شاخص

 )0/002بود که نشان میدهد در مقایسه با سطح اندک

اقتصادی اروپایی است (جدول  .)13ضرایب تابعیّت برآورد

اطّالعات تخصّصی ،احتمال باالتر بودن شاخص اقتصادی

شده برای اطّالعات متوسط و اطّالعات زیاد بهترتیب  0/011و

اروپایی (نسبت به میانگین) حدود  1/1برابر شده است.

 1/311بود که نه تنها نشان دهنده اثر مثبت سطوح اطّالعاتی
جدول  .13تحلیل لجستیک انفرادی ارتباط بین سطح اطّالعات مرغدار* و شاخص اقتصادی اروپایی
متغیّر مستقل

برآورد پارامتر

سطح اطّالعات
اطّالعات متوسط
اطّالعات زیاد

0/011
1/311

اشتباه معیار برآورد

0/111
0/110

آزمون والد

سطح
معنیدار

نسبت
احتماالت

1/213
0/001
3/133

0/021
0/123
0/002

1/011
1/111

*سطوح متوسط و زیاد نسبت به سطح کم اطّالعات سنجیده شدهاند.

ز -تحلیل لجستیک ارتباط بین شاخص اقتصادی

 11ارائه گردیدهاند .یافتهها نشان داد که اثر فصل بر شاخص

اروپایی و فصل پرورش جوجه

اقتصادی اروپایی معنیدار آماری بود ( .)P<0/002برآورد

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون لجستیک که در آن

ضریب تابعیّت برای فصول تابستان ،پاییز و زمستان بهترتیب

شاخص اقتصادی اروپایی بهعنوان متغیّر وابسته ،و فصل

 -0/113 ، -1/001و  -0/311بود که بیانگر اثر منفی فصول

پرورش بهعنوان متغیّر مستقل درنظر گرفته شدند ،در جدول

جوجهریزی مزبور بر شاخص اقتصادی اروپایی است.

جدول  .14آنالیز لجستیک رابطه فصل پرورش و شاخص اقتصادی اروپایی
متغیّر مستقل
اثر فصل
تابستان نسبت به بهار
پاییز نسبت به بهار
زمستان نسبت به بهار

برآورد
پارامتر

اشتباه معیار
برآورد

-1/001
-0/113
-0/311

0/21
0/231
0/233

آزمون والد

سطح
معنیدار

11/101
12/002
2/013
3/110

0/002
0/001
0/102
0/003

نسبت احتماالت

0/311
0/112
0/121

در مقایسه با فصل بهار ،برآورد نسبت احتماالت برای فصل

جوجهریزی مینمایند ،حدود  31درصد واحدهای مرغداری با

تابستان  0/311و معنیدار بود ( )P<0/001که نشان میدهد

جوجه ریزی بهاره است .نسبت احتماالت برای فصل پاییز به-

احتمال باالتر بودن شاخص اقتصادی (نسبت به میانگین

لحاظ آماری معنیدار نبود گرچه از نظر عددی ،بهرهوری

جمعیّت) برای واحدهای مرغداری که در فصل تابستان

اقتصادی این فصل جوجهریزی کمتر از فصل بهار بود .مانند

ابراهیم آبادی و همکاران :تحلیل لجستیک برخی عوامل مؤثّر بر بهرهوری اقتصادی مرغداریهای گوشتی04...
فصل تابستان ،نسبت احتماالت برای فصل زمستان معنیدار

نتیجهگیری کلی

آماری بود ( )P<0/003و مقدار  0/121برای آن بهدست آمد

یافتههای تحقیق حاضر نشان داد هنگامی که اثر همه عوامل

که نشان میدهد که در مقایسه با جوجهریزی بهاره ،احتمال

مختلف درنظر گرفته میشوند ،مدرک تحصیلی و سطح

باالتر بودن شاخص اقتصادی (نسبت به میانگین) حدود 01

اطّالعات تخصّصی مرغداران ،و سویهی جوجهی مورد استفاده

درصد کمتر است .اثر فصل پرورش بر بهرهوری اقتصادی

در دورهی پرورش ،بر شاخص اقتصادی اروپایی واحد پرورش،

میتواند ناشی از عوامل محیطی متفاوتی باشد .بنابراین،

اثر مثبت معنیدار آماری دارند .این امر بیانگر آن است

حمایت مالی از مرغداران در زمینه سرمایهگذاری و مواد اولیّه،

مرغدارانی که مدرک تحصیلی باالتر و اطّالعات تخصّصی

میتواند زمینهی احداث مرغداریهای پیشرفته و شرایط

بیشتری داشته باشند ،شاخص اقتصادی اروپایی واحد پرورشی

بهینهی پرورش را با کمترین هزینه و دغدغه فراهم نماید

آنها انتظار میرود که بهتر باشد .همچنین مشخّص گردید که

(آدبایو و آدئوال )2000 ،و اثر عوامل محیطی بر کاهش شاخص

شاخص اقتصادی اروپایی برای واحدهای مرغداری که در فصل

اقتصادی مرغداری را کمینه نماید.

بهار پرورش جوجهها در آنها انجام میشود نسبت به سایر
فصول سال بهتر است.

منابع
استادزاده ،م .1331 ،.عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهرهوری نیروی انسانی[ .برخط].

 1 .http://www.mgtsolution.com/olib/575797670.aspxمهر .1310
بایزیدی ،ا ،.اوالدی،

 ،.عباسی ،ن .1331 ،.تحلیل دادههای پرسشنامهای بهکمک نرم افزار  .SPSS (PASW) 18چاپ دوّم .انتشارات عابد و

مهرگان قلم ،تهران .صفحات .100-103
بیکی بندرآبادی ،م ،.هاشمی ،س.م ،.رحیمی سوره ،ن .1311 ،.ارزیابی اثر عوامل مختلف تولید در بهرهوری مرغداریهای گوشتی منطقه قم.
[برخط]http://www.jkmt.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=5577:1389-04-09-06-28- .
 3 .21&catid=15:1388-09-12-04-07-09&Itemid=8شهریور .1310
حسینی ،س ،.م .1310 ،.فرهنگ بهرهوری[ .برخط] 20 .http://www2.etvto.ir/pdf/product1 .شهریور .1310
زمانی ،ف ،.کرمی ،م ،.فتحی ،ع ،.تهرانی ،م .1330،.ارزیابی عملکرد تولیدی و اقتصادی واحدهای مرغداری گوشتی استان چهار محال و بختیاری.
[برخط]http://www.jkmt.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=5584:1389 -04-09-06-40- .
 20 . 08&catid=15:1388-09-12-04-07-09&Itemid=8مرداد .1310
عبدالشاهی ،ر .ا ،.کهریزی ،د ،.محمدی ،ر .1331 ،.آمار و احتمال در علوم کشاورزی .چاپ اوّل .انتشارات دانشگاه رازی ،کرمانشاه.
صفحات .111-101
فرهنگ فر ،ه ،1311 ،.تحلیل لجستیک اثر سازه گامه شیردهی بر احتمال وقوع اختالل متابولیکی کاهش چربی شیر در گاوهای هلشتاین ایران،
تحقیقات تولیدات دامی ،سال اول ،صفحات .21-31
گلیان ا ،.ساالر معینی ،م .1332 ،.تغذیه طیور (ترجمه) .چاپ سوّم .انتشارات سازمان اقتصادی کوثر .صفحات .2-1
Adebayo, O.O., and Adeola, R.G., 2005. Socio-economics factors affecting poultry farmers in Ejigbo local government
area of Osun state. Journal of Human Ecology, 18:39-41.
Abbas, T., Muneer, M.A., Ahmed, M. D., Khan, M. A., Younus, M., and Khan, I., 2006. Comparative efficacy of five
different brands of commercial Newcastle disease Lasota virus vaccines in broilers, Pakistan Vet. J., 26:55-58.
Bandara, R.M.A.S., and Dassanayake, D.M.W.K., 2006. A quantitative analysis on factors affecting profitability of
small scale broiler production, The Journal of Agricultural Sciences, Vol. 2, No. 3:45-50
Farooq, M., Mian, M.A., and Asghar, A., 2001. Factors affecting cost of production and net profit per broiler in the
subtropics. Livestock Research for Rural Development, Vol. 13, No.1.
Guardia, S., Konsak B., Combes, S., Levenez, F., Cauquil, L., Guillot, J.F., Moreau-Vauzelle, C., Lessire, M., Juin, H.,
and Gabriel, I. 2011. Effects of stocking density on the growth performance and digestive microbiota of broiler
chickens. Poultry Science, 90:1878-1889.
Ojo, S.O., 2003. Productivity and technical efficiency of poultry egg production in Nigeria. International Journal of
Poultry Science, 2:459-464.

Livestock Research (LR)
Vol.6, No.1&2, Spring & Summer, 2017
p. 37-48
Birjand University

Logistic analysis of some factors affecting economic efficacy of broiler
farms in Southern Khorasan province
A. Ebrahim Abadi1, S. H. Farhangfar*2, S. M. Hosseini3
1. MSc graduated, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
2. Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
3. Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand
*
Corresponding Author Email: hfarhangfar@birjand.ac.ir
Submitted: 15 March 2017

Accepted: 30 April 2019

Abstract
In this research, through applying a questionnaire, detailed information were collected from 102 broiler
farms over South Khorasan province. The data were associated to the farms performance during the years
2010 and 2011. European Efficiency Factor (EEF) was computed for the individual farms and their seasons
of rearing, and then it was subjected to the Chi-Square and Logistic Regression statistical analyses using
SPSS software. Most broiler breeders had a diploma and were at the age range of 41 to 50 years. The results
of Chi Square test indicated that chick providing center (P<0.05), educational level (P<0.0001) and
specialized information of the farmers (P<0.05), and rearing season (P<0.01) were statistically significantly
associated with EEF as the effects of other independent variables are ignored. The findings of Logistic
Regression analysis revealed that the educational level (P<0.0001) and specialized information of the
farmers (P<0.05) as well as the strain of the chick (P<0.05) had positive influence on EEF measure as other
factors were taken into account. This indicates that these significant factors are of great importance as the
economic efficacy of a broiler farm enterprise is considered.
Keywords: Broiler farm, Chi-square test, Productivity, Logistics analysis

