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 دهیچک
 

 یهایتکنولوژ رشیپذ مورددر  یمهم اریمانع بس یکشاورز یهاتیفعال در تیحتم نبودو  سکیر وجود

 متیق د،یتول زانیم در موجود ینانیاطمیب. شودیم یتلق مذکور بخش دکنندگانیتول یگذارهیسرما و دیجد

 یهایاستراتژ از یکی مهیب. دیافزایم موجود یهاسکیر تیریمد تیاهم بردرآمد کشاورزان  جهیو در نت

منظور آمار  نی. به همشودیم یبررسمقاله  نیکه در ا است یمحصول مرغ گوشت دیدر تول سکیر تیریمد

در  نشده مهیبو  شده مهیب یگوشت یواحد مرغدار 41پرسشنامه از  لیتکم قیاز طر ازیو اطالعات مورد ن

. شد یبررسو رفتار دو گروه  یآور جمع 1311( سال دی)تول یزیراول جوجه ۀدور یبرا یشهرستان خو

 دهدینشان م نشده مهیبو  شده مهیبمرغداران در دو گروه  یو فرد یاجتماع –یاقتصاد یهایژگیو سةیمقا

 تفاوت مرغداران خانوار وسعت و سن واحد، در شاغل کار یروین تعداد نیانگیم نظر از گروه دو نیا که

حاصل  جینتا نیهمچن ؛است نشدگانمهیب از شتریب گانشدمهیب تیفعال سابقة نیانگیم یول ندارند یداریمعن

آن  بیو ش دیدر انتقال تابع تول یداریمعن اثر مهیب که دهدیم نشان دیتول تابع و یکم لیتحلوهیتجزاز 

 نداشته است. 
 

 یگوشت یمرغدار ،یخو شهرستان ،دیتول ،مهیب :یدیکل یهاواژه

 

 مهمقد
 نیتأمدر اقتصاد هر کشور،  یمهم بخش کشاورز فيوظا از

 و صنعت بخش ازین مورد ةیاول مواد ةیته ت،یجمع یغذا برا
 در. است صادرات قيطر از یخارج پرداخت تراز به کمک

 یدر حال رشد کشورها تیجمع یغذا برا نیتأم ،راستا نيا
و عوارض  هيتغذسوء. دارد یاژهيو تیاهمدر حال توسعه 

کمبود مواد  جيکار، از نتا یرویکاهش بازده ن مانندآن  یجانب
 انيبر جر یمنف ریتأثکه  ستکشورها نيمردم در ا يیغذا

افراد را به  یسالمت که یطور هب دارد؛ یاقتصاد ةتوسع
 سلب کار یروین از را تیفعال توان و اندازدیممخاطره 

مواد  دیتول تیظرف ديبامشکل  نيمقابله با ا ی. براکند یم

 و یکاف یغذا دیتول راستا نيا در که ابدي شيافزا يیغذا
 ستها نهيهز کاهش و دیتول شيافزا گرو در ارزان

(Torkamani and Shirvanian, 2003) در  ،سو کي. از
 یاژهينقش و سهم و یوانیح نیپروتئ يیغذا ةریج نیتأم

درحال  یکه همراه با رشد کشورها رسدیم نظر به. دارد
 ،یو عموم یبهبود سطح بهداشت فرد لیتوسعه به دل

سو به  کيامر از  ني. اابدي شيافزا نیمصرف پروتئ به شيگرا
 یو از سو نیدر مصرف پروتئ نیشیپ یجبران کمبودها

آن  گريد یهاتيمز و یوانیح نیپروتئ سادة هضمبه  گريد
 نيا یکه رشد تقاضا برا رودیم انتظار نيبنابرا ؛گرددیم باز

 گر،يد یسوکشورها باشد. از  نيا یاز رشد اقتصاد شیکاال ب
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 یماریب به مربوط مشکالت ليدال به ریاخ سال چند در
انتقال تقاضا در سطح  یشاهد نوع رهیغ و یگاو جنون
که در  ميابوده دیاز مصرف گوشت قرمز به گوشت سف یجهان

 دارد یو اصل یاساس سهمگوشت مرغ  د،یگروه گوشت سف
(Feizabadi and Yazdani, 2009) . 

 یاگسترده ةگون به ریاخ یهاسال در مرغ گوشت مصرف
 یاست و پرورش مرغ گوشت شده استفادهانسان  يةتغذ یبرا

 یفضا از استفاده ه،يتغذ یسادگ ع،يرشد سر لیبه دل زین
 به نسبت نيیپا ليتبد بيضر نیهمچن و متراکم و بسته

ست برخوردار ا یاژهيو یايمزا از ینیپروتئ یهافراورده ريسا
(Dashti and Yazdani, 1995) . 

 ريسا به نسبت یکشاورز بخش در تیفعال که میدانیم
 آن بر حاکم طيشرا علت به یاقتصاد مختلف یهابخش

 نیهم از ؛استهمراه  تیو نبود قطع سکيهمواره با انواع ر
 نگران همواره خود درآمد از ینانینااطم لیدل به کشاورزان رو

 در و( اتیمال و نیزم ة)اجار ثابت یهانهيهز وام، داختبازپر
 هستند یزندگ یهانهيهز پرداخت موارد از یاریبس

(Torkamani, 2000). 

به سه  یکشاورز یهاتیفعال در سکير وجود کل در
است  یریتأثاز  ینخست ناش لیاست: دل تیحائز اهم لیدل

 شودیسبب م سکيدارد. ر یگذار هيرماس یکه بر رو
 یهاتیدر فعال یگذار هيسرمامورد انتظار از  یسودها
مورد انتظار را  یو بازده داشته باشد کمتر نیتضم یکشاورز

در بازده سبب  نانیاطم نبودو  سکير نيبنابرا ؛نداشته باشد
. شودیبخش م نيدر ا یگذار هيسرما یبرا زهیکاهش انگ

 ماتیتصم یرو بر که است یریتأثاز  یدوم ناش لیدل
. دارد مختلف یهاتیفعال به منابع صیتخص در کشاورزان

 شودیم سبب یکشاورز یهاتیفعال در سکير وجود
 دارند را یکمتر یدیکه نوسان تول یمحصوالت کشاورزان

موجب کاهش  یانتخاب نیچن جهیو در نت انتخاب کنند
 سکير که است نيسوم ا لیدل .شودیدرآمد بهره برداران م

 کشاورزان شودیم باعث یکشاورز بخش در نانیاطم نبودو 
 د؛رنيرا نپذ ديجد یتکنولوژ و استفاده کنند ها نهاده از کمتر
است  نيدر ا یدر بخش کشاورز سکير تیاهم ن،يبر ا عالوه
 وعیش ،یخشکسال رینظ ریفراگ تیحتم نبودو  سکيکه ر
محصول کشاورزان  رفتننیبسبب از رهیغ و ها یماریب و آفات

 آوردیم وجود هب کشاورزان یبرا یرفاه مشکالت و شودیم
(Ferdosi and Yazdani, 1997) . 

موجود  یهاسکير یمنف آثارحداقل کاهش  ايمهار  یبرا

 از یاگسترده فیط یکشاورز یهاتیفعال انجام در
شده است که  شنهادیپ سکير تيريگوناگون مد یها برنامه

 یهایاستراتژ نيتر مهماز  یکي 1یکشاورز محصوالت مةیب
 . (Torkamani, 2009) ديآیم شمار به آن

 نیعبارت است از تضم یدر کشاورز مهیمفهوم ب ،کل در
 و محصول د،یتول عوامل بر شدهاز خسارت وارد یجبران بخش

 یزمان ةفاصل در یاقتصاد اتیعمل یبرا الزم بالفعل عوامل
 خطرات مقابل در محصوالت مصرف تا دیتول از شیپ

آنکه احتمال وقوع به شرط  ،یریشگیپ قابل ریغ و دکنندهيتهد
 نيا به. (Rostami et al. 2008)باشد  داشته وجودخطرات 

 یدر کاهش نوسانات درآمد مؤثر یعامل یکشاورز ةمیب بیترت
 ديبا خر یدر بخش کشاورز دکنندگانی. تولاستکشاورزان 

 درآمد از یحداقل سطح به یابیدست مورد در توانندیم مهیب
 جاديا جمله از مختلف یايمزا. کنند دایپ خاطر نانیاطم
 دياز نوسانات شد یریجلوگ دکنندگان،یتول یراب نانیاطم

 ،یريپذسکير شيمنابع، افزا صیبهبود تخص ،یدرآمد
 جاديا کشاورزان، یسو از نينو یهایتکنولوژ رشيپذ سهولت

 دیتول شيتعادل در عرضه و افزا جاديا قيطر از ها متیق ثبات
محصوالت  ةمیب یاست که برا یازاتیمحصوالت از جمله امت

 (,Shirvanian and Torkamaniذکر شده است  یکشاورز

(2003; Ferdosi and Yazdani, 1997 . 
و  یرگذا هيسرمااز نظر  رانيا در یمرغدار صنعت ،امروزه 

مهم کشور محسوب  عياز صنا یکي تعداد افراد شاغل
هزار فرصت  600از  شیدر مجموع ب که یطور هب ؛شود یم

 هر در نفر پنج گرفتننظردارد که با در اریرا در اخت یشغل
 ونیلیبر سه م بالغصنعت  نيتعداد افراد منتفع در ا ،خانوار
 از پس یمرغدار صنعت شکیب بیترت نيا به. استنفر 

نکته را  ني. ااست یصنعت فعال داخل نيتر مهم ،نفت صنعت
 بخش را یاز نظر دور داشت که صنعت مرغدار ديهم نبا
 تیاهم حائز اریبس منظر نيا از که کندیم اداره یخصوص

 .  (Yazdani and Feizabadi, 2005)است
 نهیزم نيا در يیهاپژوهش موضوع، تیاهم لحاظ به
 موضوع یمقتضا به آثار نيا از کدامهر که است گرفته انجام

 آن یهاجنبه از یبرخ یبررس به یاگونه به خود یمحتوا و
 انيشاالبته  ؛اندپرداخته میمستق ریغ و میمستق صورت هب

در  دیتول زانیبر م مهیب ریتأث نةیزماست که در  حیتوض
صورت  یپژوهش چیدر داخل کشور تاکنون ه وریصنعت ط

                                                                                       
1. Agricultural Crops Insurance 
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موضوع  ةنیزمدر  شدهانجام یهاپژوهش یبرخاست.  نگرفته
 : است ريبه قرار ز قیتحق

Yazdani and Ferdosi (1997) مهینقش ب یبررس به 
 در سکير اثر دهندةکاهش یهااز ابزار یکي که پرداختند

و  شده مهیبرفتار دو گروه  و است پنبه محصول دیتول
-هيتجزحاصل از  جي. نتاکردند لیتحلوهيتجز را نشده مهیب
بود که  تیواقع نيا دهندة نشان دیتول تابع و یکم لیتحلو
 دیتابع تول بیو ش دیدر انتقال تابع تول یدار یمعناثر  مهیب

 دیدر تول مهیب نقش Aghaabbasi (2007) نداشته است. 
 سةيمقابا  و. ااست کرده یبررس را دامداران استان کرمان 

 نشده مهیبو  شده مهیبوط به دو گروه مرب یهاریمتغ نیانگیم
سن و  نیانگیدو گروه از نظر م نيکه ا دهدینشان م

تعداد دام و  نیانگیندارند و م یدار یمعنتفاوت  التیتحص
 یروین نیانگیو م ادتريز شده مهیبتلفات در گروه دامداران 

در  دیدو تابع تول ةسيحاصل از مقا جيکار کمتر است. نتا
 سرانجام و ندارد یتفاوت چیه مهیب ریمتغ بدون و با یهاحالت

 دیدر انتقال تابع تول یمثبت اثر مهیکه ب ردیگیم جهینت
 ندارد. 

Torkamani and Shirvanian (2003) یبررس به 
 رد ها نهاده مصرف زانیم و یفن یيبر کارا مهیب ریتأث

. پرداختند فارس استان در یریش گاو ینگهدار یواحدها
 نیب یدار یمعنمطلب بود که اختالف  نيا یايگو جينتا

از نظر سطح استفاده از  نشده مهیبو  شده مهیب یواحدها
 مهیب گر،يبه عبارت د ؛ندارد وجود یفن یيکارا و ها نهاده

 نداشته است.  ریش دیتول یبر واحدها یمناسب و مطلوب ریتأث
(2010) Salami et al. درآمدی مةبیدادند که  نشان 

مناسب برای پوشش ريسک تولید در صنعت  راهکاری
مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار 

 . است
Feizabadi and Yazdani (2005) به  یپژوهش در

سن و  نیب یدار یمعن رابطة چیکه ه دندیرس جهینت نيا
 درجةبا  مهیو ب یتعاون یهاشرکت در تيعضو مالک، تجربة

 .ندارد وجود سبزوار شهرستان مرغداران یزيگرسکير

 

  ها روش و مواد
 (1982) Ahsan et al.کي یسو هب" عنوان با یامقاله در 

 شيافزا سک،ير دادنکاهش در را مهیب نقش "مهیب یتئور
 شيافزا جهیو در نت یسکير یهاتیفعال به منابع صیتخص

فرض  هاآن. دهندیم نشان یمحصوالت کشاورز دیتول

است که  0Aبرابر با  دیکه کشاورز صاحب عامل تول کنند یم
و مقدار  یسکير تیبه فعال A اندازةاز آن به  یبخش

)(یعني مانده یباق AA 0 اختصاص یسکير ریغ تیفعال به 
 تیمطلوب ريز صورت به کشاورز مةیب ابیکه در غ دهدیم

 :کندیم حداکثر را خود

(1)     )()()( 211 zpuzupv  

کشاورز در سال خوب است که  رآمدد 1z ،1فرمول  در

)(فرض شده با احتمال  p1 2و  افتدیاتفاق مz  درآمد
. افتدیاتفاق م pکشاورز در سال بد است که با احتمال 

 سکير بدون و یسکير یهاتیفعال از حاصل درآمد زانیم
 : ديآیم دست هب ريز وابعت از کشاورز یبرا

(2 ) )()( AArAFz  01 

 (3)           )( AArz  02 
درآمد حاصل از  AF)( یعنيعبارت اول  2 رابطة در

)(یعنيو در عبارت دوم  یسکير تیفعال AAr 0  درآمد
در  ینرخ بازده rاست ) سکيبدون ر تیحاصل از فعال

 یبرا یاست(. شرط الزم و کاف سکيبدون ر تیفعال
با فرض مقعر بودن  Aنسبت به  تیمطلوب کردنحداکثر
 است: ريبه صورت ز تیو مطلوب دیتابع تول

(4)  )()()()( 211 zuprzurAFp n
 

12 چون zz  نيبنابرا ؛است : 

 (5)  
p

r
AF n



1

)( 

 است(  مهینبودن ب یبه معن nسي)اند 
 ريز صورت هب کشاورز مه،یب کامل رقابت بازار طيشرا در
 :کندیم حداکثر را خود تیمطلوب

 (6)    )()()( 211 ypuyupv  

  0 )(ApFaAa 
 سود کامل رقابت طيشرا در دهدیم نشان باال رابطة

 2yو 1y،  6 رابطة. در است صفر مهیب یهاشرکت یاقتصاد
رقابت  طيدرآمد کشاورز در سال خوب و بد در شرا بیبه ترت

)(که با احتمال مهیکامل بازار ب p1 و )( p  اتفاق
     .است افتد یم

 (7)    aqAAArAFy  )()( 01 

 (8)  aqAAArAaFy  )()( 02 

 مهیحق ب qو  مهیدر صد پوشش ب a ، 8و  7 روابط در
 6 تیحداکثر کردن تابع مطلوب یبرا یاست. شرط الزم و کاف

 ريبه صورت ز تیو مطلوب دیبودن توابع تولبا فرض مقعر 
 است: 
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 (9) 

  01 21 



)()()()()( yuyuAFaprAFp

A

v 

 )()( AFarAFap  

 که:   شودیگرفته م جهینت 9 معادلة از

 (10)        
p

r
AF F




1
)( 

 است(.   مهیوجود ب یبه معن Fسي)اند 
ینزول بازده قانون طبق ،10و  5 یهامعادله ةسيمقابا  
 مهینبودن ب طيدر شرا يینها دیچون تول يینها دیتول بودن

وجود دارد  مهیاست که ب یاز حالت شتریب

 )()( Fn AFAF مه،یب وجود طيشرا در نيبنابرا ؛ 
 اختصاص یسکير تیفعال به را یشتریب ةنهاد کشاورز

 محصوالت دیتول شيافزا سبب مهیب جهینت در و دهد یم
 که رودیم انتظار فوق بحث به توجه با پس. شودیم یسکير

 دیبه تول را یشتریب ةنهاد مه،یب پوشش تحت کشاورزان
 شيافزا دیتول جهیاختصاص دهند و در نت یسکيمحصوالت ر

: باشد ريز صورت هب تواندیم قیتحق نيا ةیفرض نيبنابرا ابد؛ي
در شهرستان  یگوشت یهایمرغدار دیتول شيافزا باعث مهیب

 است.  شده 1388سال  دیتول اول دورة در یخو
 گاهيجا است و قیتحق نيا یآمار ةجامع یخو شهرستان

 در مرغ گوشت ژهيوبه وریبخش ط داتیر تولرا د یاژهيو
در صنعت  یاديزنسبت  به یهایگذار هيسرما و ددار منطقه
 اطالعات و آمار. است گرفته صورت ریاخ یهاسالدر  مذکور
نشان  یشهرستان خو یجهاد کشاورز تيرياز مد حاصل

واحد از انواع  130به  کينزد 1388 سال درکه  دهد یم
وجود  یدر شهرستان خو وریدر بخش ط یدیتول یواحدها
 از. بودند یگوشت یمرغدار هاواحد از آن 78که  است داشته

 فعال مذکور سال در هاآن از واحد 75 فقط انیم نيا
از  یشيمایپ ةعمطال با قیتحق نيا ازیمورد ن یهاداده. اند بوده
از مرغداران  یحضور مصاحبةپرسشنامه و  لیتکم قيطر

 ؛حاصل شد 1389در تابستان سال  نظرمورد منطقة
 یگوشت یهایمرغدار تیو وضع یتعداد، پراکندگ نیهمچن

آمد.  دست هب شهرستان یکشاورز جهاد تيريمد از موجود
فعال  یدیواحد تول 75از کل  متأسفانه که است ذکر انيشا

 یدیواحد تول 41 فقطمختلف  ليبنا به دال ،1388سال  در
 اول دورةشدند که در  قیتحق نيبا ا یحاضر به همکار

و  هيکرده بودند. تجز دیسال مذکور اقدام به تول یزير جوجه
و  یفیتوص صورت هب شده یآورآمار و اطالعات جمع لیتحل

با استفاده از  یفیانجام گرفت که در روش توص یمقدار
 یو فرد یاقتصاد –یاجتماع اتیخصوص ،SPSS افزار نرم

در  و شد سهيمقا نشده مهیبو  شده مهیبمرغداران در دو گروه 
در دو گروه ذکر شده پس از  یدیتوابع تول یروش کم

سال  یدیتول اول دورة یبراEviows.6  افزار نرم با نیتخم
 تابع نوع دو از دیتول تابع نیتخم یبرا. شد سهيمقا ،1388

استفاده شد که پس از  2و ترانسندنتال 1داگالس کاب دیتول
دو وجود  نيا نیب یدار یمعنمشاهده شد که تفاوت  ،سهيمقا

سهولت کار تابع کاب داگالس انتخاب و  یبرا سپ ؛ندارد
انتخاب  دیدر تابع تول مهیعامل ب  گرفته شد میسپس تصم

 ،است یفیک یریمتغ مهی. از آنجا که بشود داده دخالتشده 
 انيشااستفاده شود.  یمجاز یریمتغاز  مهیب یشد برا یسع

 داشته دیتول تابع بر اثر سه تواندیم مهیکه ب است حیتوض
 موازات به شدگانمهیب دیتول یمنحن انتقال یکي: باشد
 يینها دیتولبر  ریتأث یگريد نشدگان،مهیب دیتول یمنحن

و  شود  یم دیتول یمنحن بیش رییتغ باعث که دیتول عوامل
 یمنظور برا ني. بدیاز دو نوع قبل یبیاثر ترک تيدر نها

 یبرا مبدأعرض از  یمجاز ریمتغ کياز  فوق آثار یابيارز
 یبرا ها بیش یمجاز ریمتغ و دیتول یمنحن انتقال دادننشان

استفاده  دیعوامل تول يینها دیدر تول راتیینشان دادن تغ
 .شد

 

  بحث و جینتا

 انسيوار و نیانگیم سةيمقاو  یقسمت به بررس نيدر ا (الف

 یو فرد یاجتماع –یاقتصاد اتیخصوص از یسر کي
. ميپردازیم نشدگان مهیبو  شدگان مهیبمرغداران در دو گروه 

 آزمون از و ها نیانگیم سةيمقا یبرا tمنظور از آزمون  نيبد
 (,Kalantari ميیجویم کمک ها انسيوار سهيمقا یبرا 3لون

 یهاولجد در شدهبا توجه به ارقام ارائه .2003:118-123)
 : است ريبه قرار ز جينتا ،2و  1

                                                                                       
1. Cobb douglas 

2. Transcendental 

3. Leven´s Test 
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 یمورد بررس یهایمرغدار یبرا نشدگان مهیبو  شدگان مهیبشده در دو گروه ذکر یهاریمتغ نیانگیم. 2جدول 

  تعداد نیانگیم اریراف معانح نیانگیم اریمع یخطا
23032/0 
20231/0 

11434/1 
03000/1 

3220/3 
0323/3 

13 
21 

 شدگان مهیب
 نشدگان مهیب کار یرویتعداد ن

12011/3 
31202/2 

02212/13 
22231/12 

3220/20 
2200/40 

13 
21 

 شدگان مهیب
 نشدگان مهیب سن مالک

12111/1 
13112/1 

22431/3 
20021/2 

3220/13 
1214/12 

13 
21 

 شدگان مهیب
 نشدگان مهیب مالک تیفعال ةسابق

30332/0 
21303/0 

01100/2 
20224/1 

2204/4 
2323/4 

13 
21 

 شدگان مهیب
 نشدگان مهیب مالکوسعت خانوار 

 قیتحق یهاافتهيمنبع :          

 

 نشدگان مهیبو  شدگان مهیبدو گروه  یو لون برا tآزمون  جینتا. 1جدول 

 آزمون لون tآزمون 
 

Sig. df t Sig. F 

 کار یرویتعداد ن 023/0 303/0 040/0 43 341/0
 سن مالک 120/0 201/0 212/0 43 333/0
 مالک تیفعال ةسابق 411/0 222/0 133/2 43 032/0
 وسعت خانوارمالک 204/0 442/0 -010/0 43 002/0

 قیتحق یهاافتهي: منبع                    

کار شاغل،  یرویتعداد ن نیانگیو م انسي* با توجه به وار
وسعت خانوار مرغداران در دو گروه  نیسن مالک و همچن

که  دهدیو لون نشان م tآزمون  ،نشدگان مهیبو  شدگان مهیب
و  نیانگیدر م یدار یمعن تفاوتدرصد  95با احتمال 

 دو گروه وجود ندارد. انسيوار

 تیفعال ابقةس زانیم نیانگیو م انسي* با توجه به وار
 ،نشدگان مهیبو  شدگان مهیبمالک مرغداران در دو گروه 

دو گروه  انسيکه وار است تیواقع نيا ةکنندانیب لون آزمون
 نيا ةکنندانیبt آزمون  یول ؛با هم ندارند یدار یمعنتفاوت 

مرغداران در  تیالفع سابقة زانیم نیانگیاست که م تیواقع
مسئله  نيا .است نشدگان مهیبگروه  شتریب شدگان مهیبگروه 
 مرغداران کار سابقةهرچه  که است تیواقع نيا ةدهندنشان

 .اندکرده دایپ مهیب به یشتریب ليتما هاآن ،است افتهي شيافزا

 دیتابع تول نیتخم (ب
 دیدر تول مهینقش ب یبررس یبرا ،شد گفته که طورهمان

از تابع  هیآزمون فرض و ها یدر مرغدار یمحصول مرغ گوشت
 یتابع کاب داگالس انتخاب نیتخم جي. نتاشداستفاده  دیتول

 مبدأعرض از  یمجاز ریهمراه با متغ دی(، تابع تولمهی)بدون ب
 تيدر نها و ها بیش یمجاز ریهمراه با متغ دیتابع تول مه،یب

و  مبدأاز  عرض مهیب یمجاز ریهمراه با متغ دیتابع تول

: ارزش yکه یطور هب. است شده ارائه 3جدول  در ها بیش
)تومان(، دوره انيپا در یدیتول واحد در شدهدیتول زندةمرغ 

1x دورة یابتدادر  شدهختهير یةاول جوجة: ارزش  

 دوره در شدهحذف جوجة: ارزش 2x)تومان(،  دیتول

 )تومان(، دوره در یمصرف دان ارزش: 3x )تومان(،

4x :تومان(، دوره درکار موجود در واحد  یروین نةيهز( 

5x :ت،ي)تومان( و در نها دوره در یمصرف سوخت نةيهز 

6x :تومان(.  دوره در ونیناسیو واکس دارو نةيهز( 
 شده زده نیتخم دیتول تابع یبرا کیکالس فروض یبررس

 گونهمبرا از هر یدیکه تابع تول است تیواقع نيا ةنددهنشان
هم و مدل حيتصر تورش ،یهمبستگخود انس،يوار یناهمسان

 مدل نيترمناسب صیتشخ و هیفرض آزمون یبرا. است یخط
 مربعات حداقل شریف آزمون از مهیب بدون و با توابع انیم از
 : است ريکه به قرار ز میکنیم استفاده دیمق

 (11)   
k

N

R

m

RR

F
UR

RUR







)( 2

22

1
     

2که  یصورت هب
URR :از آمدهدستهب نییتع بيضر 

2 د،یمق ریغ ونیرگرس
RR :از  آمدهدستهب نییتع بيضر



 2931، زمستان 4، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      661

 در ها پارامتر تعداد: K: تعداد مشاهدات، N د،یمق ونیرگرس
 اضافه یرهایمتغ تعداد: m ت،يو در نها دیمقریغ ونیرگرس
 ةبا درج F عيتوزدر کل  که دیرمقیغ ونیرگرس به شده

 Fاز  یمحاسبات Fکه   ی. در صورتدارد(N-k) و  m یآزاد
 شودیم رفتهيپذ دیرمقیباشد، مدل غ شتریجدول ب

2007:313-319) (Gojarati, . 

 یمورد بررس یهایمرغدار یبرا مهیب بدون و با داگالس کاب دیتول تابع نیتخم جینتا. 9دول ج

 ریمتغ
دون ب یانتخاب دیتابع تول

 (1 ةشمار)مدل  مهیب

 یمجاز ریبا متغ دیتابع تول
 (2ةشمار)مدل  مبدأعرض از 

 یمجاز ریمتغ با دیتابع تول
 (3 ةشمار)مدل  بیش

و  بیش یمجاز ریبا متغ دیتابع تول
 (4 ةشمار)مدل  مبدأعرض از 

 0223/0 0033/0 0033/0 0020/0 مقدار ثابت

)log( 1x 0321/0 0320/0 0211/0 0210/0 
)log( 2x 1431/0 1244/0 1331/0 1140/0 

)log( 3x 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 

)log( 4x 1223/0 1130/0 1241/0 1431/0 

)log( 5x 0141/0 0121/0 0134/0 0032/0 

)log( 6x 1123/0 3422/0 2221/0 2321/0 

1D - 2311/0 - 0101/0 

)log(* 11 xD - - 3302/0 1302/0 

)log(* 21 xD - - 2231/0 4233/0 

)log(* 31 xD - - 2012/0 0431/0 

)log(* 41 xD - - 3223/0 2302/0 

)log(* 51 xD - - 3421/0 3222/0 

)log(* 61 xD - - 1432/0 1142/0 

WD

F

R

n



2
 

41 
032230/0 

42/31 

01/1 

41 
033010/0 

22/22 

301/1 

41 
0301/0 

20-32 
11/1 

41 
0301/0 

02/32 

11/1 

 قیتحق یهاافتهي: منبع

 مهیب بدون دیتول تابع سةيمقاقسمت به  نيدر ا حال
عرض از  یمجاز ریبا متغ دیو تابع تول (دیمدل مق ،1 شمارة)

 :میسيبنو میتوانیم پس. ميپردازیم (دیمقریغ مدل) مبدأ
 (12 ) 

4190

841
933001

1
9326093300

34105012 







 )/(/,/
/

//

FF 

)/(جدول است Fکمتر از یمحاسبات Fآنجا که  از 19704
( 2)مدل  مبدأاز عرض  یمجاز ریبا متغ دیتابع تول جهیدر نت ،
( ندارد. در ادامه 1)مدل  مهیبدون ب دیبر تابع تول یبرتر چیه

همراه  دی( با تابع تول1)مدل  مهیبدون ب دیتول تابع سةيمقا یبرا
 دیتول بر مهیب اثر نییتع یبرا( 3)مدل  بیش یمجاز ریبا متغ

حالت  ني. در امیکنیم استفاده مذکور آزمون از ها ریمتغ يینها
 در دیمق ریغ مدلرا  یگريو د دیمدل مق را  مهیهم تابع بدون ب

 :داشت میخواه جهینت در. ميریگیم نظر

 (13) 

2490

1341
939101

6
9326093910

28605013 







 )/(/,/
/

//

FF 

است جدول F کمتر از  یمحاسبات Fحالت هم  نيا در
)/( 4902  حالت  نيموضوع است که در ا نيا دهندة نشانکه

( مهیب)بدون  1 مدل بر( بیش یمجاز ریمتغ)با  3 شمارةمدل 
بدون  دیتابع تول ةسيه مقاب ،تيدر نها ندارد. یبرتر گونهچیه
 یمجاز ریاز متغ یبی)ترک 4 شمارة( با مدل 1 شمارة)مدل  مهیب
همانند  ،حالت نيا در. ميپردازی( مبیو ش مبدأعرض از  مهیب

 نظر در دیمق مدلرا  مهیبدون ب دیحاالت قبل تابع تول
 داشت:  می. پس خواهميریگ یم

(14) 
/ ( / )

/ /

F / ,F /
/



  




14 0 05 7 27

0 9391 0 9326
7 0 4 2 3

1 0 9391
41 14
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محاسبه  Fحالت هم مثل حاالت قبل از آنجا که  نيا در
)//(جدول کمتر شده است Fشده از  4032 ،  4پس مدل 
 دیهمان تابع تول اي 1 ةشمارندارد و مدل  یبرتر 1بر مدل 

 انتخاب مناسب دیتول تابعرا  مهیبدون در نظر گرفتن ب
 . میکن یم

اثر  یکل طور هب که دهدیم نشان فوق ةشدگزارش جينتا
 نيبد نيا و ستین داریمعن ها بیو ش مبدأبر عرض از  مهیب

 دیتول بر یمثبت اثر گونهچیه مهیکه ب است یمعن
 یط یزير جوجه اول دورةدر  یشهرستان خو یها یمرغدار
خالف انتظار،  بر  جينداشته است و بنابر نتا 1388سال 

 ممکن البته ؛رفتيپذ توانینم را مطالعه به مربوط ةیفرض
 یآمار دقت نبودمحاسبات،  یخطا چون یموارد است

تمام  نکردنمطالعهاز طرف مرغدار و پژوهشگر،  حاصل
 تيدر سطح شهرستان و در نها یگوشت یمرغدار یواحدها

 یریگ جهینت نيا بهکنترل  قابلریو غ یعوامل اقتصاد ريسا
 باشد.  شده منجر

 دیتول زانیبر م مهیب ریتأث نةیزمدر  یمتعدد مطالعات
 و اندافتهيدست  یمشابه جيکه به نتا است تهصورت گرف

  :شودیم اشاره نمونه چند بهمثال  یبرا
Yazdani and Ferdosi (1997) مهیب نقش مورد در 

  .گرگان شهرستان در پنبه محصول دیتول در

Torkamani and Shirvanian (2003) ریتأثمورد  در 
 یگاوها یدارنگه یواحدها در ریش دیتول زانیم بر دام مةیب

  .فارس استان در یریش

Aghaabbasi (2007) دیتول در مهیب نقش مورد در 
 .کرمان استان دامداران
بر  مهیمطالعه ب نيگرچه در ا است حیتوض انيشا البته

انکار نقش  یبه معنا نيا یول است نداشته یریتأث دیتول

و در  دیتول یهاسکيانتقال ر و تيحما در مهیب یاساس
 تیاهم توانیو هرگز نم ستین دیتول زانیم شيافزا جهینت
 .برد الؤس ريز را مهیب

 

 هاشنهادیپ
 قيطر از مهیب صندوق به مرغداران عتمادا شيافزا *
 ريزقبل  یهادوره در که یمرغداران یبرا فیتخف یاعطا

  ؛اندنکرده افتيدر یو خسارت ندبود مهیب پوشش

 و یگروه یهارسانه از استفاده با مهیب فرهنگ غیتبل *
 ؛یآموزش یهاو کارگاه هاکالس یبرگزار

 دیتول یهانهيهز ةمیب یجا هب عملکرد ةمیب از استفاده *
 ةزیانگ شيافزا و بخش نيا داتیتول تیامن ثبات باعث که

  ؛شودیم دیتول به مرغداران

 مانند مرغداران انتظارات از یبعض که است یهيبد *
 هرگونه غرامت افتيدر اي گرمهیب تعهدات حداکثر افتيدر

 از یناش ترشیب که است یمنطق ریغ هاآن بر وارده خسارات
که آن هم اغلب از سطح  است مهیب طيشرااز  هاآن یآگاهنا

 از. شودیم یناش مهیب صندوق ندادنیآگاهو  نيیسواد پا
 ديو با است یمنطق گذارانمهیب انتظارات از یاریبس ،یطرف

 رینظ ی. انتظاراتندک توجهبه آن  یکشاورز ةمیب صندوق
مدت  شيزمان ممکن، افزا نيپرداخت غرامت در کمتر

 تعرفة زانیم شيافزا ،یدیتول ةدر هر دور مهیقرارداد ب
 یهانهيهز اساس بر هاآن بودنشناور و یپرداخت یهاغرامت

به  یابیدست یبرا مهی. صندوق برهیو غ شدهانجام یواقع
 ديبامرغداران  یانتظارات اصول کردنهد و برآوردخو فاهدا

 .کند یبازنگر خود يیاجرا اتیاز عمل يیهادر بخش
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