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مقاله پژوهشی

 3یکانی حسینی علیسید ،2مجاوریان مجتبیسید ،1قمشه اقدس

 29/3/1399 پذیرش: تاریخ  26/11/1398 دریافت: تاریخ

 چكيده

 کمیّت بر زمان هم تمرکز کشور، غذایی امنیت تأمین در کشاورزی بخش مهم نقش به توجه با
 و انرژی استاندارد تولیدِ و کارآ تولید مقایسه حاضر مطالعة هدف د.نمای می ضروری تولیدات کیفیت و

 ها   داده پوششی تحلیل روش از استفاده با کشور یها استان طیور و دام زیربخش در کلیدی مغذی مواد
 متحدة ایاالت کشاورزی وزارت اطالعات بانک کشاورزی، جهاد رنامهآما از نیاز مورد اطالعات .بود

 کارآیی میانگین که داد نشان نتایج د.ش آوری جمع 1395 سال در ایران آمار مرکز و (USDA) آمریکا
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 انرژی، تولید در غذایی امنیت اثربخشی میانگین و درصد 8/90 معادل کشور یها استان تولیدات فنی
 و 9/59 ،7/95 ،2/88 ،9/98 ،9/93 معادل ،ترتیب هب ،آهن و کلسیم ریبوفالوین، ،A ویتامین پروتئین،

 و ناکارآ و ،اثربخش و ناکارآ اثربخش، و کارآ گروه سه در ها استان ،همچنین ؛است درصد 8/99
 نظر در با اوّل گروه یها استان تولید الگوی کارگیری به ،اساس این بر گیرند. می قرار غیراثربخش

 اثربخشی به دستیابی راستای در تولید ترکیب تغییر ،نمونه الگوی عنوان به ها استان سایر مقتضیات نگرفت
 نیز و وّمد گروه یها استان در (A ویتامین و کلسیم )عمدتاً غیراثربخش عوامل در غذایی امنیت

 .است شده ادپیشنه سوم گروه های استان در فنی کارآیی بهبود به معطوف راهبردهای از گیری بهره

.طیور و دام بخش   زیر ، مغذی مواد غذایی، امنیت ،کارآیی بخشی،   اثر:هاواژهکليد

 C63, Q18, Q11, R12:JELبندیطبقه

مقدمه

 اهداف از گروه دو به دستیابی ،خاص صنعت یک در فعال اقتصادی های واحد برای

 کمّی اهداف ترین مهم از یکی .است طرح قابل ای( توسعه) غیرکمّی یا کیفی و )رشد( کمّی

 در ،است دسترس در امکانات از استفاده با و موجود شرایط در تولید میزان سازی بیشینه ها بنگاه

  باشد. متفاوت بسا چه مربوط صنعت اهداف به توجه با ها بنگاه غیرکمّی اهداف که حالی

 پردازند، می قتصادیا های بنگاه از ای مجموعه در کارآیی بررسی به که مطالعاتی در

 توسل و ها نهاده از معین ای مجموعه از استفاده با اقتصادی بنگاه یا واحد هر تولید توانایی اصوالً

 صورت آن بندی رتبه و شود می ارزیابی تولیدی های واحد سایر با مقایسه در موجود، فناوری به

 ها بنگاه کمّی اهداف گیری اندازه برای شاخصی عنوان به کارآیی از توان می ،رو این از گیرد. می

 ،کشاورزی بخش اصلی هدف مثابه به تولید رشد کنار در که داشت توجه باید امّا د.کر استفاده

 غیرکمّی اهداف زمره در است، پایدار توسعه تأمین متضمن آنها به دستیابی که دیگری اهداف

 آن اثربخشی ،واقع در کمّی،غیر اهداف این از کدام هر تحقق میزان گیرد.  می قرار بخش این

 فقر کاهش ،1روستایی اشتغال افزایش غذایی، امنیت تأمین چون اهدافی .دهد یم نشان را حوزه

                                                                                                                                               
1. Rural Employment 
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 بسیار اهداف و کارکردها از ای  مجموعه 2طبیعی مناظر و  زیست  محیط حفظ ،1سوادی بی و

 مورد شتریب و ندنگر نکال ،اهداف نیا مسلماً ند.رو می شمار به کشاورزی بخش کمّیغیر مهم

 ریتاث دکنندگانیتول یریگ میتصم در کمتر رو، این از ؛گیرند می قرار استمدارانیس و جامعه توجه

 .دنگذار یم

مهم از ییغذا تیامن نیمأت ،توسعه حال در یکشورها از یاریبس و رانیا در که آنجا از

 کارآیی ایآ» که ستا نیا مهم مسئله شود، می محسوب ارنذگاستیس هایدغدغه نیتر

  .«؟باشد اثربخش ،جامعه ییغذا یناامن بر غلبه در است توانسته واحدها

 «کافی و مطلوب غذایی الگوی» یک از پیروی بر تأکید غذایی، امنیت تعریف آخرین در

 مواد به افراد سلولی های نیاز تأمین دربردارندة (،شکم )سیری آشکار گرسنگی رفع بر هعالو که است

 از (.Talakesh and Torabi, 2012) باشد نیز سلول( )سیری هانپن گرسنگی رفع یا مغذی

 قرار نظر مدّ نیز مغذی مواد تأمین اهمیت انرژی، تأمین لزوم بر عالوه ،تعریف این در ،رو این

 وضعیت و خانوار غذایى مواد مصرف الگوى مطالعات جامع طرح نتایج اساس بر است. گرفته

 در یدیکل مغذی مواد مطلوب، غذایى سبد تدوین های طرح و 1381 سال در کشور اى   تغذیه

 همان یا رییوفالوین و (A) آ ویتامین آهن، کلسیم، پروتئین، شامل ایران مردم ذایىغ رژیم

 فیتعر نیآخر اساس بر حاضر، ةمطالع در .(Salehi et al., 2013) است (2B) 2ب ویتامین

 متحده ایاالت کشاورزی وزارت ییغذا مواد ترکیبات اطالعات بانک از برگرفته یی،غذا تیامن

 تیامن شدن مطرح به توجه با ،راستا نیا در .است شده استفاده یغذم مواد هیتجز یبرا ،3آمریکا

 یجا هب ،(Mahdavi Damghani et al., 2015) یالملل نیب و یملّ خانوار، سطح سه در ییغذا

 مواد دیتول تیّکم شاخص از ،ییغذا تیامن یابیارز در مربوط متداول یها شاخص یریکارگ به

 را ییغذا تیامن شاخص، نیا .شود یم استفاده زمان طول در مواد نیدب ازین با سهیمقا در یمغذ

 موضوع دو ایران در عاتمطال غالب .(Kabnurkar, 2001) دکن یم یریگ اندازه یملّ سطح در

                                                                                                                                               
1. Poverty and Illiteracy 
2. Environmental and landscape Preservation 
3. United States Department of Agriculture (USDA)  
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 اند. داده قرار توجه مورد مختلف های روش با و جداگانه صورت به را غذایی امنیت و کارآیی

 که دارد اهمیّت قدر همان (کارآیی) کردن تولید خوبْ جامعه، برای که است حالی در این

 ینجف و دوزکاله نمونه، رایب نیستند. هم از جدا دو این و ؛)اثربخشی( کردن خوب تولیدِ

(Kolahdouz and Najafi, 2012) کشور ییغذا یناامن و یریپذ بیآس نقشه نیاول نیتدو به 

 برآورد به (Khanzadi et al., 2018) همکاران و یخانزاد ،1390 سال در ها استان کیتفک به

 Rahbar) همکاران و دهقان رهبر ،1394 تا 1383 یها سال در کرمانشاه استان در ییغذا تیامن

Dehghan et al., 2019) یها استان ییروستا یخانوارها ییغذا تیامن تیوضع یبررس به 

 و رانیا یشهر یخانوارها ییغذا تیامن یبررس به (Salem, 2016) سالم ،1395 سال در کشور

 Karimi Takanlou) ارانهمک و تکانلو کریمی ،1390 تا 1362 یها سال یط آن بر مؤثر عوامل

et al., 2018) در مالی، توان بعد سه گرفتن نظر در با کشور ییغذا تیامن یریگ اندازه به 

 همکاران و آذر باقرزاده ،ییغذا مواد تیفیک و غذایی مواد بودن موجود و دسترس

(Bagherzadeh Azar et al., 2017) یط کشور یها استان ییغذا تیامن تیوضع یبررس به 

 تیوضع بررسی به (Zare et al., 2015) همکاران و زارع همچنین، و 1392 تا 1385 ةدور

 .1پرداختند ییغذا تنوع شاخص از استفاده با مرودشت ستان  شهر ییروستا طقمنا ییغذا تیامن

 «یکشاورز دیتول کارآیی یریگ اندازه» موضوع به مطالعات از یشتریب مراتب به تعداد ،مقابل در

  .پرداختند «ییغذا تیامن» به توجه از فارغ

 کشاورزی تولیدات یغذای امنیت اثربخشی و کارآیی به ،مطالعات از معدودی در ،البته

 شتریب موضوع نیا ،کشور از خارج در ،یداخل مطالعات برخالف و شده توجه زمان هم طور به

 امنیت وضعیت بررسی به (Zhan et al., 2018) همکاران و نژا .است هگرفت قرار توجه مورد

 آنها، باور به .پرداختند 2012 تا 1990 های سال طی 2هایه رودخانه حوضه شهرستان یازده غذایی

                                                                                                                                               
ی از معتبرتررین آنهرا ذکرر شرده     برخی تنها ،و در اینجا بوده یادشدهمراتب بیش از موارد  در زمینة امنیت غذایی بهمطالعات  -1

 است. 
2. Heihe River Basin (HRB) 
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 در همچنین، و است «غذایی مواد به دسترسی قابلیت» غذایی امنیت ابعاد از یکی که آنجا از

 برای دارد، بستگی ییفاخودک به بیشتر غذایی، مواد عرضه ،یافته توسعهکمتر و دورافتاده مناطق

 است الزم ،مناطق این در غذایی امنیت به رسیدن ،نتیجه در و پایدار و مدت بلند تولید بهبود

 به ،ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده با آنها ،منظور یندب د.شو ارزیابی کشاورزی تولیدات

 نهاده چهار از ستفادها با نیز کوئیست مالم وری بهره شاخص پرداختند. تولید کارآیی محاسبه

 )تولید ستانده یک و کود( و کشاورزی آالت ماشین قدرت کار، نیروی شده، کشت )منطقه

 رودخانه حوضه در کشاورزی تولیدات که داد نشان نتایج د.ش محاسبه کشاورزی(، ناخالص

 قیاسم به نسبت بازده همچنین، است؛ بوده ازننامتو مطالعه مورد ةدور کل در (HRB) هایه

 ترغییرات اورزیررکش محصوالت تولید بر ذارریرگرتأث اصلی عامل و مانده تغییر بدون اساساً

 رویکرد از استفاده با ،(Egilmez and Stewart, 2019) توارترراس و لمزراگی ت.راس بوده فنری

 عملکرد یابیارز به ،کوئیست مالم وری بهره شاخص از گیری بهره با و ها داده پوششی تحلیل

 پارامتر هشت کارآیی محاسبه مطالعه این هدف پرداختند. متحده االتیا ییغذا تیامن

 طول در آمریکا متحده ایاالت غذایی امنیت عملکرد سازی بیشینه روی اقتصادی -اجتماعی

 اجتماعی پارامترهای ها، ایالت بیشتر در گرچه که داد نشان نتایج و بود 2015 تا 2003 های سال

 مؤثر های گذاری سیاست امّا ، بوده بهبود حال در بررسی مورد دوره طول در اقتصادی کالن و

 و ازفر است. مانده باقی بزرگ سؤال یک عنوان به همچنان غذایی ناامنی کردن صفر راستای در

 در برزیل گویانیای شهر مقیاس کوچک کشاورزان کارآیی (Ferraz et al., 2018) همکاران

 رییتغ به ازین ،آنها باور به دند.کر بررسی را یدولت مدارس آموزان دانش برای غذایی امنیت ایجاد

 کارآیی اثبات و ییغذا تیامن مفروضات اساس بر اننوجوان و کودکان ییغذا عادات

 درآمد شیافزا منظور به یاقتصاد یهمبستگ یها پروژه قیتشو یبرا مقیاس کوچک کشاورزان

 تولید کارآیی گیری اندازه برای آنها .است برخوردار یاریبس تیاهم از کارگران نیرتریفق

 نتایج اساس بر و دندکر استفاده ها داده پوششی تحلیل روش از بررسی مورد های خوراک

 شود، یم ارائه مدرسه در ییغذا یها وعده یبرا که هایی یخوراک ترینکارآ آمده، دست به
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 فراهم کودکان یبرا را یشتریب ییغذا تیامن ،نیبنابرا و شوند یم هشمرد سالم که هستند ییآنها

 در که موضوع این گرفتن نظر در با ،(Majumder et al., 2016) همکاران و مجومدر .کنند می

 بررسی به شود، می تأمین برنج طریق از مصرفی کالری درصد هفتاد به نزدیک بنگالدش، کشور

 بهبود در برنج تولید های منظا برداشت از پس تلفات کاهش و فنی کارآیی افزایش اهمیت

 از برنج، تولید فنی کارآیی یگیر اندازه برای مطالعه، این در پرداختند. کشور این غذایی امنیت

 فنی کارآیی میزان مطالعه، نتایج اساس بر شد. استفاده ترانسلوگ و داگالس کاب تولید توابع

 و فناوری از استفاده در تغییر بدون برنج، تولید افزایش توان و بوده متغیر درصد 83 تا 73 از

  است. هشد ارزیابی باال سطوح در ،تولید های نهاده

 یکشاورز تیریمد به نگاه ،رانیا در که دهد یم نشان گرفته صورت مطالعات رب یمرور

 مطالعات معدود در و است یدیتول واحد یریگ میتصم به معطوف و خرد سطوح در شتریب

 یراستا در کارآیی موضوع ،اندداشته یکشاورز تیریمد به کالن نگرش که یالملل نیب

 عمدتاً ییغذا تیامن ةکنند یابیارز یها شاخص روی و شده دنبال ییغذا تیامن بر آن یاثربخش

 هنشد یدیکل یمغذ مواد نیتأم به یتوجه چندان و شده دیکأت ازین مورد یانرژ نیتأم نظر از

 نوین رویکردی غذایی امنیت ارزیابی در ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده ،همچنین .است

 کاربرد وجود با نیز مرتبط مطالعات در شود. نمی دیده داخلی مطالعات از کدام هیچ در که است

 برای معیاری و مالک تنها تولید فنی کارآیی شاخص غذایی، امنیت ارزیابی در روش این

 یک تولید ةبیشین ةدهند نشان شاخص این آنکه حال ،شده گرفته نظر در غذایی امنیت بررسی

 آیا که لهمسئ دینب و بوده موجود ریفناو و دسترس در های نهاده از استفاده با اقتصادی واحد

 است. توجه بی نه، یا است بررسی مورد جامعه غذایی نیازهای کنندة تأمین بهینه تولید سطح

 غذایی امنیت بر آن تأثیر و فنی کارآیی بین رابطه درک بررسی برای نوین روشی حاضر مطالعه

 شود. می محسوب

 ،9/37 ،9/71 ،5/29 ،24 ،ترتیب به ،نداشت اختیار در با ،کشور وریط و دام ربخشیز
 نیاز مورد آهن و کلسیم ریبوفالوین، ،A ویتامین پروتئین، انرژی، کل از درصد 9/10 و 7/39
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 رو، این از رود. می شمار به مغذی مواد و انرژی دریافت منابع ترین مهم از جامعه، افراد روزانه
 یها استان وریط و دام زیربخش اتدیلتو یاثربخش و کارآیی میزان محاسبه به حاضر مطالعه

  پردازد. می ییغذا تیامن به یابیدست هدف با کشور

 تحقيقروش

کارآییمدل

 از چه و ها   ستانده افزایش بعد از چه گوناگون تعاریف کارآیی از اقتصادی، ادبیات در

 به ها   ستانده نسبت» از ستا عبارت کارآیی کلی، طور به .است شده ارائه ها   نهاده کاهش بعد
 شاخصی وجود از باید کارآیی، میزان تعیین برای «.مشخص استاندارد یک با مقایسه در ها   داده
 پایة بر د.شو می محاسبه شاخص این فارل، روش اساس بر حاضر، تحقیق در که جست بهره

 مقایسه نعتص آن در موجود های   بنگاه بهترین با بنگاه یک عملکرد که است بهتر فارل، پیشنهاد
 گیری   اندازه برای شاخصی عنوان به که است مرزی تابع مفهوم ةبرگیرند   در روش این د.شو

 که گان   کنند   تولید از دسته آن آیی،کار مرز تعیین برای سخن، دیگر به رود؛   می کار به کارآیی
 تولیدی روابط نوع از دهاستفا با و شوند می انتخاب ،اند   داشته بقیه به نسبت را عملکرد بهترین

 و پارامتری شیوه دو ،کارآیی گیری  اندازه برای ،کلی طور به شود.   می تعریف کارآیی مرز آنها

 صورت مختلف های  روش به محاسبات ،ها  شیوه این از کدام هر در و دارد وجود پارامتری  نا
 نظر در خاص تبعی فرم یک ،گیرد قرار نظر مد سنجی   اقتصاد روش اگر ترتیب، بدین گیرد.  می

 مرزی تحلیل به روش این شود؛   می زده تخمین کارآیی مرز ،آن از استفاده با و شده گرفته
 زا استفاده صورت در گیرد، قرار نظر    مد خطی ریزی   برنامه روش اگر اما است. معروف 1تصادفی

 تبعی فرم از استفاده معد صورت در و 2معین مرزی تحلیل نظر مورد رویکرد خاص، تبعی فرم
 .(Dabbagh and Javaherian, 2016) شود می گرفته کار به ها   داده پوششی تحلیل روش خاص،

 روش یک مسو روش که حالی در ،گیرند می قرار پارامتری های روش ةزمر در لاو روش دو

 .است ناپارامتری

                                                                                                                                               
1. Stochastic Frontier Analysis (SFA) 
2. Deterministic Frontier Analysis (DFA) 
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 داشته برازش   جامعه یا سیستم برای که تولیدی تابع یافتن برای ،پارامتری های  روش در
 بررسی و آن های  پارامتر تعیین تولید، تابع حدس و بررسی برآورد، جمله از مشکالتی با باشد،

 با تولید تابع باید که است آن شیوه این بر وارد ایرادات از هستیم. مواجه حدس این صحت
 ایراد کند.  می تغییر تولید تابع ،فناوری پیشرفت با که، در حالی باشد مشخص قبل از F ضابطه

 توابع برای فقط ها  روش این که است آن، شود  می مطرح پارامتری های  روشبر  که دیگری
 ستانده یا چند و نهاده چند حالت برای و دارند کاربرد نهاده( چند و دهنستا )یک مقداری یک
 ها  روشاین  مشکالت دیگر از .(Dabbagh and Javaherian, 2016) روند  نمی کار به دهستا

 است. مختلف تولید توابع گرفتن   نظر در با کارآیی میزان بودن متفاوت
 عملکرد و نسبی کارآیی ارزیابی برای ،متریپارا   نا روش یک عنوان به ها،   داده پوششی تحلیل

 نظر در محصول و نهاده اطراف مرزی تابع یک روش این د.شو   یم استفاده گیرنده   مصمیت های   واحد
 برای بلکه فعلی های   واحد ترین   آکار برای تنها نه که است خطی های   بخش شامل مرز این .یردگ   می

 تحلیل روش مزایای از .(Azimian et al., 2013)دهد    می دست به یلیتحلآ نیز کار   نا های   واحد

 قضاوتی هیچ بدون را گانه  چند های  ستانده و نهاده تواند  می راحتی به که است آن ها   داده پوششی
 را ستانده و نهاده ،بپردازد آناکار های  واحد برای بهبود جایگاه ، به شناساییندک وارد تحلیل در

 به را اقتصادی های  کارآیینا ،همچنین و گیرد نظر در متفاوت گیری  اندازه های  واحد با
 توان کاهش امکان به انتو  مینیز  آن معایب از ؛ وکند تفکیک تخصیصی و فنی های  کارآیینا

 برای ساختاری تعیین عدم و ها  دواح تعداد به نسبت ها  ستانده و نهاده تعداد شافزای با مدل

 دکر اشاره بررسی مورد های  واحد نمونه به توجه با نسبی کارآیی تعیین و اهداف به دستیابی
(Bhatt et al., 2001). های روش از استفاده به مربوط مشکالت به توجه با ة حاضر،مطالع در 

 تحلیل ناپارامتری روش از اثربخشی، و کارآیی تحلیل در خاص، تبعی فرم کاربرد در پارامتری
  شود. می استفاده ها داده پوششی

 .شوند   یم تقسیم محور   ستانده و محور   نهاده گروه دو به ها   داده پوششی تحلیل های   مدل
 کاهش امکان حد تا ها   نهاده مصرف مقدار ها،   ستانده داشتن   نگه ثابت با ،محور   نهاده های   لمد در
 تولید میزان ا،ه   نهاده مصرف مقدار داشتن   نگه ثابت با محور،   ستانده های   لمد در و یابد   می
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 سازی یشینهة حاضر بمطالع دفه که آنجا از .(Mehregan, 2016) ابندی   می افزایش ها   ستانده
 )هدف غذایی امنیت تحقق و کمّی( )هدف طیور و دام زیربخش در موجود های بنگاه تولید

 مورد های نهاده بودن معین و فناوری ثبات به توجه با طیور و دام زیربخش تولیدات از غیرکمّی(
 اثربخشی و کارآیی محاسبه در رو این از ،است زیربخش این در موجود های بنگاه استفاده
  است. شده استفاده 1کوپر و چارنز بنکر، مدل محور ستانده رویکرد از غذایی امنیت

 ةمجموع» نام به ای   مجموعه تولید، تابع تخمین جای به ،ها   داده پوششی تحلیل روش در

 و ها   ادهنه از برداری  اینکه فرض با رو، این از شود.   می ساخته «تولید اتامکان

 تعریف (1) رابطه صورت به T تولید امکانات ةمجموع د،باش محصوالت از برداری 
  شد: خواهد

(1)  

چارنز، کوپر و  مدل به قیدی دنکر اضافه با (،Banker et al., 1984) همکاران و بنکر
 اختصار به کوپر و چارنز بنکر، نام با که دندکر بنا جدید یمدل ،(Charnes et al., 1978) 2رودز
BCC ه استشد نامگذاری. 

 

 

 

 

 

 

(2) 

                                                                                                                                               
1. Banker, Charnes and Cooper (BCC) 
2. Charnes, Cooper and Rhodes (CCR) 
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 از هادهن اُمینi  و 1395 سال در اُمr استان کارآیی میزان  (،2) مدل در

kو دام زیربخش تولیدات مجموع ،ة حاضرمطالع در که آنجا از .است 1395 سال در استان اُمین 

  اینکه به توجه با ، شود، می محسوب نظر مورد استان ستانده تنها استان هر طیور

  .است 1395 سال دراُم r استان ستانده است،

 ،ها داده پوششی تحلیل مدل ساخت در ،(Charnes et al., 1978) رودز و کوپر چارنز،

 رسیدند: مدل در ارزیابی مورد های واحد تعداد با ارتباط در تجربی رابطه یک به

 3×  ها( نهاده تعداد + ها ستانده )تعداد  ≤ ارزیابی مورد های واحد تعداد

 بر ها واحد از ادیزی تعداد که شود می موجب ،عمل در باال، رابطه کارگیری به عدم

 قدرت رو، این از ند.شو یک کارآیی امتیاز دارای ،دیگر عبارت به و گیرند قرار کارآ مرز روی

ة مطالع در .(Dabbagh and Javaherian, 2016) یابد می کاهش ترتیب یندب مدل تفکیک

 رعایت قاعدههمین  ارزیابی، مورد واحد سی و ستانده یک و نهاده شش اشتند باحاضر نیز 

  است. شده

 جمعیت اشتغال، یها نهاده و «ستاده» عنوان به ربخشیز کل دیتول املش دیتول یرهایمتغ 

 مرغ واحدهای ظرفیت گذار، تخم مرغ واحدهای ظرفیت گوشتی، مرغ واحدهای ظرفیت دام،

 .شود در نظر گرفته می «داده» عنوان به گذار تخم مادر مرغ هایواحد ظرفیت و گوشتی مادر

 در یورط و دام یربخشز در یتفعال به مشغول یدیتول یها واحد یهکل شامل یبررس مورد جامعه

 یدیتول یها واحد بودن دارا با ،استان هر که صورت یندب ،است کشور یها استان از کدام هر

 از .شود یم وارد یلتحل در 1گیرنده واحد تصمیم یک وانعن به ،یورط و دام یربخشز در خود

  داشت. خواهد وجود (DMU) گیرنده واحد تصمیم کشور، یها استان تعداد به ،رو ینا

                                                                                                                                               
1. Decision Making Unit (DMU) 
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 و البرز های استانبرای  نبود آمار مستقل دلیل به محاسبات، یهکل در که است ذکر به الزم

 .گیرد یم قرار یبررس مورد (DMU)ه گیرند واحد تصمیم یک قالب در ، این دو استانتهران

 شده تدوین مطلوب غذایی سبد از کلیدی مغذی مواد و انرژی زمینه در نیاز مورد اطالعات

 بانک و( MOHME, 2013) 1392 سال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط

 هب مربوط اطالعات ،(USDA, 2015وزارت کشاورزی ایاالت متحدة آمریکا ) اطالعات

 شده اخذ 1395 سال در کشاورزی جهاد نامه آمار از اطالعات سایر و ایران آمار مرکز از اشتغال

همچنین،  .آمده است 1 جدول در تولید های ستانده و ها نهاده قالب در پژوهش های متغیر .است

 قرار اثربخشی و کارآیی های مدل در ،سازی همگن از پس ،ها نهاده که است شایان یادآوری

 تولید کشور، یها استان در زیربخش( واقعی )تولید  ستانده و ها نهاده بر عالوه گیرند. یم

 شود. می وارد اثربخشی مدل در نیز استاندارد

پژوهشهایمتغير-1جدول
نماد توضيحات متغير واحد

ها:نهاده   
 اشتغال نفر I1 استان هر طیور و دام زیربخش در نشاغال تعداد
 گوسراله،  و گاو بزغاله، و بز بره، و گوسفند جمعیت مجموع شامل

 استان هر در شتر و گاومیش
I2 دام جمعیت )نفر( رأس هزار 

 هرر  در بررداری  بهرره  پروانره  دارای گوشتی مرغ واحدهای ظرفیت
 استان

I3 گوشتی مرغ واحدهای ظرفیت قطعه هزار 

 هرر  رد برداری بهره پروانه دارای گذار   تخم مرغ واحدهای ظرفیت
 استان

I4 گذار   تخم مرغ واحدهای ظرفیت قطعه هزار 

 در بررداری  بهرره  پروانه دارای گوشتی مادر مرغ واحدهای ظرفیت
 استان هر

I5 گوشتی مادر مرغ واحدهای ظرفیت قطعه هزار 

 بررداری  بهرره  پروانره  دارای گذار   تخم مادر مرغ واحدهای ظرفیت
 استان هر در

I6 گذار   تخم مادر مرغ دهایواح ظرفیت قطعه هزار 

:ستانده   
تخرم   و مررغ  گوشرت  قرمرز،  گوشت شیر، تولیدات میزان مجموع

 طیور و دام زیربخش تولیدات مجموع تن هزار O استان هر در مرغ

 پژوهش های یافته مأخذ:
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ای  شود، مقایسه   می ارزیابی ملّی سطح در غذایی امنیت ،حاضر پژوهش در که آنجا از

در  مغذی مواد تولید به استاندارد نیاز و زیربخش( واقعی )تولید غذایی مواد تولید کمیّت میان

 تولیدات غذایی امنیت اثربخشی مقادیر ،سخن دیگر به د.گیر می صورت کشور یها استان سطح

  شود. می محاسبه ها تاناس سهم با متناسب کشور نیاز مورد مغذی مواد و انرژی تأمین در ها استان

 محور ستانده حالت در BCC مدل از ،کارآیی مدل همانند اثربخشی مدل تصریح در

 به محدودیت، این در .است دوّم محدودیت در (3) و (2) های مدل تمایز وجه شود. می استفاده

 تولید برای() استاندارد سطح یک ،(Wang et al., 2017) همکاران و نگاو از پیروی

 تعریف (ها استان) گیرنده   تصمیم های   واحد غذایی امنیت تأمین هدف با مرتبط محصوالت

 آل   ایده حد در غذایی امنیت تأمین هدف وقوع متضمن استاندارد تولید یا سطح این شود.   می

 است. کامل اثربخشی میزان باشد، برابر تولید ندارداستا سطح با واقعی تولید اگر بنابراین، است؛

 به توجه با، استان هر برای استاندارد تولید که آنجا از ،دوّم محدودیت به توجه با دیگر، بیان به

 میزان واقعی، تولید میزان افزایش با است، ثابت مقداری استان، آن استفاده مورد های نهاده

 اثربخشی میزان واقعی، تولید میزان کاهش با ،عکسبر و ابدی می افزایش غذایی امنیت اثربخشی

 یافت. خواهد کاهش غذایی امنیت

 

 

 

 

 

 

(3) 
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 ها،   ستانده از برداری  ها،   نهاده از برداری  (،3) مدل در

 از ای   مجموعه  ها،   نهاده    شاخص از ای   مجموعه 

 یا گیرنده   تصمیم های   واحد    شاخص از ای   مجموعه k و ها   ستانده شاخص

 گیری از با بهره 1395 سال در r استان غذایی امنیت اثربخشی میزان .است کشور یها استان

 اینجا در است. 1395 سال در استان اُمینk از نهاده اُمینi  شود. می گیری اندازه  رابطه

 سال دراُم k استان استاندارد تولید  و 1395 سال دراُم r استان ستانده ةدهند نشان  نیز

 در بررسی مورد مغذی ماده تولید نظر از غذایی امنیت تأمین هدف که ای   گونه به است، 1395

 پنج تأمین اهمیت و شکم سیری ایجاد در انرژی تأمین لزوم به توجه با د.شو محقق استان آن

 سلولی، سیری ایجاد در آهن، و کلسیم ریبوفالوین، ،A ویتامین پروتئین، شامل مغذی ماده

 گیرد. می قرار بررسی مورد یادشده مغذی ماده پنج و انرژی تولید نظر از غذایی امنیت اثربخشی

 تولید از سطح شش استان، هر طیور و دام زیربخش یواقع تولیدات مجموع با متناظر ترتیب، یندب

 پروتئین، انرژی، کل از استان هر سهم تأمین با متناظر تولید ،سخن دیگر به دارد. وجود استاندارد

 تولید استاندارد سطح که ،1395 سال در کشور نیاز مورد آهن و کلسیم ،A ویتامین ریبوفالوین،

 نشان را استاندارد تولید از سطح شش این ،است استان ره در یادشده مغذی ماده پنج و انرژی

 از و مجزا مدل شش در استاندارد، تولید از سطح شش به توجه با (،3) مدل ،بنابراین دهد. می

  شود. می اجرا GAMS افزار نرم طریق

کشوریهااستانطيورودامزیربخشدرمغذیموادوانرژیاستانداردتوليدمحاسبهروش

 به توجه با استان هر در اثربخشی میزان ،نتیجه در و استاندارد تولید میزان که جااز آن

 کل از استان هر سهم به توجه با و به دیگر سخن،) کشور کل نهاده شاخص از استان آن سهم
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 با مطالعه های  نهاده ةکلی ةدامنکه  است الزم د،شو می محاسبه (کشور در موجود های نهاده

 :شود همگن 1(4) طهراب از استفاده

(4) 
 

 و  و نظر مورد استان در بررسی مورد نهاده مقدار x شده، همگن نهاده z ،آن در که

 بین در بررسی مورد نهاده (max) بیشینه و (min) کمینه مقادیر ،ترتیب به نیز 
 شوند، می تبدیل یک و صفر بین داعدا به ها داده تمامی ،روش این در کهاز آنجا  .ستها استان
  .گیرند قرار یک تا صد بین ها داده تا شود می جمع یک با ضرب حاصل و ضرب 99 در z مقدار

 دست به استان هر نهاده شاخص و شوند می جمع هم با شده همگن های   نهاده بعد، گام در
 بخش   زیر در ها اناست ةهم نهاده شاخص جمع از نیز کشور کل نهاده شاخص ،سپس آید؛   می
 شاخص از استان هر سهم کل، نهاده شاخص بر استان هر نهاده شاخص تقسیم با آید.   می دست به

 د.شو   می حاصل کشور کل نهاده
 گروه از فرد یک نیاز مورد مغذی مواد و انرژی کل روزانه سرانه از آگاهی با

 بهداشت، وزارت توسط شده نتدوی مطلوب غذایی سبد آخرین از که طیور، و دام محصوالت
 مواد ترکیب اطالعات بانک و( MOHME, 2013) 1392 سال در پزشکی آموزش و درمان
 توان   می (،5 )جدول است شده اخذ (USDAوزارت کشاورزی ایاالت متحدة آمریکا ) غذایی

 ،دکر همحاسب طیور و دام بخش   زیر در را مغذی مواد این و انرژی تولید به کشور ساالنه نیاز
 ةسران مقادیر و 365 عدد (،1395 سال )در کشور جمعیت ضرب حاصل از که صورت بدین
 حاصل مغذی مواد و انرژی تولید به کشور استاندارد نیاز غذایی، سبد در ذکرشده کل ةروزان

 غذیم مواد و انرژی گیری   اندازه های   واحد اساس بر هآمد دست به ارقام ،   مرحله این در شود.   می
 بانک در محصول، گرم صد در موجود مغذی ومواد انرژی میزان متوسط به توجه با که است

                                                                                                                                               
 .هاسرت  سرازی داده  بررای نرمرال  روش آمراری  یرک  ( max normalization-inmبیشرینه )  -سازی کمینه مالنر روش -1

در یرک   ،برا اسرتفاده از ایرن روش    و ها در یک دامنه نیسرتند  زمانی است که داده بیشینه -سازی کمینه نرمالروش کاربرد 
مطالعرة  تروان بره    رای نمونه، میین روش وجود دارد که بکارگیری ا هگیرند.  مطالعات زیادی برای تبیین یا ب دامنه قرار می

 اشاره کرد. (Saranya and Manikandan, 2013سارانیا و مانیکاندان )
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 امکان منظور به ،واقع در د.شو می تبدیل فیزیکی مقدار به ،USDA غذایی مواد ترکیب اطالعات
 در شاخص دو گیری اندازه واحد بودن یکسان لزوم و استاندارد تولید و واقعی تولید مقایسه

 تولید معادل که فیزیکی، مقادیر این است. ضروری گیری اندازه واحد تبدیل ،GAMS زاراف نرم
 مواد و انرژی تأمین ةکنند تضمین ،است 1395 سال در کشور طیور و دام زیربخش استاندارد

 توجه با استان هر که آنجا از .است 1395 سال در زیربخش این طریق از کشور نیاز مورد مغذی
 )تولید کشور استاندارد تولیدمیزان  کردن ضرب با زد،پردا می تولید به اختیار در های نهاده به

 از استان هر سهم در بررسی( مورد مغذی مواد از کدام هر تأمین یا انرژی تأمین با متناظر
 دست به 1395 سال در استان آن طیور و دام زیربخش استاندارد تولید میزان کل، نهاده شاخص

 .است (3) مدل در معادل محصول از حسط این د.آی می

بحثونتایج
کارآییمحاسبه

 در 1395 سال طی استان سی در GAMS افزار نرم در (2) مدل اجرای از حاصل نتایج
 است. شده ارائه 2 جدول

1395سالدرکشوریهااستانطيورودامزیربخشمحصوالتتوليدکارآییميزان-2جدول
هااستان رآییکاميزان هااستان کارآییميزان هااستان کارآییميزان

 فارس 100 اردبیل 100 گیالن 100

 خوزستان 100 زنجان 100 بویراحمد و کهگیلویه 100

 رضوى خراسان 100 مرکزى 79/96 تهران 100

 کرمانشاه 39/68 اصفهان 100 بلوچستان و سیستان 23/41

 شرقى آذربایجان 81/70 انمازندر 100 جنوبى خراسان 77/49

 لرستان 77/84 شمالى خراسان 100 بختیارى و چهارمحال 100

 گلستان 100 کرمان 99/86 سمنان 17/65

 غربى آذربایجان 100 قزوین 05/95 هرمزگان 100

 کردستان 96/63 بوشهر 100 یزد 100

 همدان 100 ایالم 100 قم 100

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 میزان کارآیی کمترین و بوده درصد با صد برابر کارآیی میزان بیشترین ،2 لجدو به توجه با

 استان ، وضعیتترتیب ایندب .است (درصد 23/41) بلوچستان و سیستان استان به مربوط

 ظرفیت کار، نیروی چون هایی نهاده از این استان سهم به توجه با ،به لحاظ تولید بلوچستان و سیستان

 آمارهای در .نبوده است خوب ،کشور یها استان سایر به نسبت دام، جمعیت و تولیدی های واحد

 ،(Toghi, 2016) بلوچستان و سیستان استان عشایر کل اداره گزارش و کشاورزی جهاد ازمانس

 این در است. شده ارزیابی اقتصادی و مطلوب حد از تر پایین بسیار استان این دامداری وضعیت

 مثل استان طبیعی های محدودیت علوفه، قیمت شافزای و مرتع و دام تعادل عدم گزارش،

 علل از دامپزشکی و بهداشتی خدمات در محدودیت نیز و دامداران مالی ضعف خشکسالی،

  است. شده عنوان آنها تولید کاهش و تولیدی واحدهای پایین عملکرد عمده

 دام ربخشیز محصوالت تولید کارآیی میزان به توجه با کشور یها استان ،3 جدول در

 جدولاین  در که گونههمان اند. شده بندی دسته مختلف های دامنه در 1395 سال در آنها وریط و

 از شیب کارآیی وریط و دام محصوالت دیتول نهیزم در کشور یها استان شتریب ،شود می مشاهده

 بوده و کشور یها استان کل از درصد 3/73 معادل تعداد نیا .اند کرده تجربه را درصد نود

 ها استان نیا که یمعن نیبد است، شده محقق ها استان از یاریبس یبرا یکمّ هدف ،نیبنابرا

 خود محصوالت دیتول سازی نهیشیب به موفق کشور، کل نهاده شاخص از خود سهم با متناسب

نشان که ،بوده درصد 8/58 کننده دیتول نیبدتر و نیبهتر نیب کارآیی زانیم تفاوت .اند شده

، رو نیا از .است کشور سطح در وریط و دام محصوالت کنندگان دیتول نیب ادیز الفاخت دهندة

 از نیمع سطح یک در دیتول ررثرداکرح به یرابیترردس برای کارآنا یها استان باید گفت که توان

 ،(Kavand et al., 2013) کارانرهم و دراونررکدر مطالعات باالست.  اره ادهرنه یریرکارگ به

 کارانرهم و دیراوح و( Ranjbar Malekshah et al., 2019) همکاران و اهرملکش برررنج

(Ohadi et al., 2015،) برای رفع آن، و ارزیابی شده مدیریتی عوامل از ناشی اختالف این 

 و یمحمددر مطالعات  همچنین، .شده است پیشنهاد ترویجی -آموزشی های کالس برگزاری

 Amini Shal) همکاران و الرش یرنیام و (Mohammadi and Torkamani, 2002) یمانرترک
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et al., 2013،) با جینتا ارزیابی شده، که این مناسب دیتول یها نهیهز کاهش برای ییهاراهبرد 

 در رییتغ بدون توانند یم یدیتول یها بنگاه رو، این از و ست؛راستا کی در ة حاضرمطالع جینتا

 نیا رد استفاده مورد منابع بهتر تیریمد و درست ریتداب اتخاذ با تنها و ها نهاده از استفاده زانیم

 .دهند شیافزا را خود دیتول ،بنگاه متوسط ةنیهزگیری از راهبردهای کاهندة  با بهره ای ربخش،یز

کشوریهااستانطيورودامزیربخشمحصوالتتوليدکارآییميزانبندیدسته-3جدول

 1395سالدر

 کارآیی
کارآییدرصد

درصد تعداد

7/6  2 50-0  

10 3 70-50  

10 3 90-70  

3/73  22 100-90  

8/90  میانگین 

5/16  معیار انحراف 

 حداکثر 100

3/41  حداقل 

 پژوهش های یافته مأخذ:

کشوریهااستانطيورودامزیربخشدرمغذیموادوانرژیاستانداردتوليدمحاسبه

 کشور یها استان سطح در شده( همگن های )نهاده طیور و دام زیربخش های   نهاده شاخص

 .است مشاهده قابل ،4 جدول در که شده محاسبه( 4استفاده از رابطه )با  1395 سال در
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1395سالدرطيورودامزیربخشهاینهادهشاخص-4جدول
استانیسهم
کلنهادهشاخص

شاخص
کلنهاده

6I 5I 4I 3I 2I 1I 


 فارس 12/65 66/82 13/71 10/14 35/6 1 36/240 06/0

 خوزستان 10/58 26/48 62/46 52/3 95/5 1 45/163 04/0
 رضوى خراسان 100 100 06/74 92/42 83/12 47/42 29/372 10/0

 کرمانشاه 09/19 95/24 16/28 62/5 97/7 1 79/86 02/0

 شرقى آذربایجان 31/53 55/50 57/28 97/48 40/30 75/84 54/296 08/0

 لرستان 66/18 38/32 02/32 81/3 63/5 1 50/93 02/0

 گلستان 28/29 83/20 35/66 75/5 10/31 1 30/154 04/0

 غربى آذربایجان 46/78 80/51 86/36 81/4 71/37 1 64/210 05/0

 کردستان 09/20 68/18 60/37 52/3 88/6 1 77/87 02/0

 همدان 57/12 16/19 86/23 53/9 34/9 1 47/75 02/0

 اردبیل 79/39 39/26 72/13 54/4 63/33 1 07/119 03/0

 زنجان 69/15 30/10 06/12 33/5 18/15 1 56/59 02/0

 مرکزى 51/8 55/20 21/30 21/19 45/14 1 93/93 02/0

 اصفهان 76/24 77/32 100 93/49 17/13 76/8 39/229 06/0

 مازندران 91/25 72/26 15/89 49/8 100 1 26/251 06/0

 شمالى خراسان 71/22 22 1 20/1 1 1 92/48 01/0

 کرمان 16/60 48/54 82/21 01/7 52/7 1 99/151 04/0

 قزوین 68/7 55/11 09/25 67/37 08/31 100 07/213 05/0

 بوشهر 48/7 23/10 12/13 21/1 1 1 03/34 01/0

 ایالم 48/6 51/22 15/15 1 1 1 14/47 01/0

 گیالن 96/27 57/9 38/45 19/1 33/56 08/25 51/165 04/0

 بویراحمد و کهگیلویه 64/6 91/15 29/2 83/1 1 1 67/28 01/0

 تهران 73/14 54/20 67/39 100 71/25 14/41 79/241 06/0

 بلوچستان و سیستان 54/39 60/35 32/10 56/2 84/1 1 85/90 02/0

 جنوبى خراسان 83/17 57/20 14/24 01/6 29/5 1 84/74 02/0

 بختیارى و چهارمحال 11/6 70/18 44/7 07/2 1 1 32/36 01/0

 سمنان 39/4 77/16 31/23 07/10 72/5 1 26/61 02/0

 هرمزگان 06/27 99/9 93/1 05/1 1 1 03/42 01/0

 یزد 39/2 33/8 42/23 07/10 63/5 1 85/50 01/0

 قم 1 1 08/11 38/37 55/3 72/15 72/69 02/0

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 محصوالت گروه از نیاز( مورد کل )سرانه مورد نیاز یک فرد غذایی مواد مطلوب سرانه

 یک برای روزانه صورت به باید که ،آن با متناظر مغذی مواد و انرژی میزان ،همچنین و طیور و دام

  است. دهآم 5 جدول در شود، تأمین فرد

 لزوم به توجه با ،ة حاضرمطالع در استناد مورد مطلوبِ غذایی سبد که است شایان یادآوری

در نظر گرفته شده خانوار سطح در ایرانی، جامعه کلیدى مغذى مواد و ینپروتئ انرژى، به نیاز تأمین

  دهد. نمی قرار نظر  مدّ را خاص جنسى یا سنى هگرو یک تنها رو، این از و است

ميزانوطيوروداممحصوالتگروهدرنيازموردغذاییموادکلروزانهسرانه-5جدول

آنهادرموجودمغذیموادوانرژی

 مغذیموادوانرژی

نه
را
س


ف
صر

م


رم
)گ


در

ز(
رو



ت
وال

ص
ح
م


ش

خ
رب
زی


ام
د



و
ور
طي

(mg)آهن (mg)کلسيم (mg)ریبوفالوین A (µg)ویتامين (g)پروتئين (kcal)انرژی

 کل سرانه 355 6/750 2/29 5/617 93/0 7/418 5/2

؛ وزارت (MOHME, 2013) پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از برگرفته ،پژوهش های یافته مأخذ:

 (USAD, 2015کشاورزی ایاالت متحدة آمریکا )

 و 1395 سال در باید که است مغذی مواد و انرژی کل میزان ةدهند نشان 6 جدول ارقام

 در را خود سهم توانست می زیربخش این تا شد می تولید کشور طیور و دام زیربخش طریق از

 از تولیدشده پروتئین میزان که صورتی در نمونه، یبرا .کند ایفا کشور غذایی امنیت تأمین

 تولید ،باشد تن 7/851270 معادل 1395 سال در کشور طیور و دام زیربخش محصوالت طریق

 مغذی درشت این تولید نظر از غذایی امنیت اثربخشی و بوده استاندارد تولید با برابر واقعی

 است. شده حاصل دام و طیور زیربخش توسط
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طيوروداممحصوالتگروهازمغذیموادوانرژیبهکشور استانداردنيازيزانم-6جدول
1395سالدر

آهن
)کيلوگرم(

کلسيم
)تن(

ریبوفالوین
)کيلوگرم(

 Aویتامين

)کيلوگرم(
پروتئين
)تن(

انرژی
(کيلوکالریميليون)

7/72932 6/12213 8/26255 8/18013 7/851270 3/21897320 

 پژوهش های افتهی مأخذ:

 سال در کشور طیور و دام گروه محصوالت استاندارد تولید میزان یا فیزیکی مقادیر
، واقع در بررسی، مورد عوامل از کدام هر برای سطوح این .آمده است 7در جدول  1395

 استاندارد سطح در را نظر مورد مغذی ماده تأمین توانایی که است تولیدی مقدار ةکنند بیان
 طیور و دام گروه محصوالت تولید حجم که صورتی در ،7 جدول به توجه با نمونه، برای دارد.

 تولید طریق از باید که یپروتئین میزان باشد، تن 76/6400531 معادل 1395 سال در کشور
 پروتئین میزان است. شده تأمین ،شد می حاصل 1395 سال در درکشور گروه این محصوالت

 .است تن 7/851270 معادل 6دیر مندرج در جدول طبق مقا نیز شده تأمین

عواملازکدامهربرایکشورطيورودامگروهمحصوالتاستانداردتوليدميزان-7جدول
)تن(1395سالدربررسیمورد

آهن
)کيلوگرم(

کلسيم
)تن(

ریبوفالوین
)کيلوگرم(

 Aویتامين

)کيلوگرم(
پروتئين
)تن(

انرژی
(کيلوکالریميليون)

31/5567383 09/21057940 85/9724362 32/12255952 76/6400531 31/10369522 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 از کدام هر طیور و دام گروه محصوالت استاندارد تولید یا ستانده میزان ،8 جدول در
 سطوح که صورتی در استان، هر در است. شده داده نمایش 1395 سال در کشور یها استان

 باشد، مربوط استان طیور و دام زیربخش واقعی تولید معادل عامل هر برای شده ادهد نمایش
 است. کامل بررسی مورد عامل تولید نظر از غذایی امنیت اثربخشی و شده حاصل غذایی امنیت

 .است (3) مدل در معادل 8 جدول ارقام
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،طيورودامبخشزیردرمغذیوادموانرژیبهاستانهراستانداردتوليدميزان-8جدول

)تن(1395سال

آهن کلسيم ریبوفالوین Aویتامين  پروتئين انرژی هااستان

2/343891  1300726 3/600663  8/757036   9/395353  08/640514   فارس 

7/233849  7/884507  5/408457  2/514793   9/268844  49/435556  خوزستان 

6/532634  2014625 1/930335  1172534  4/612342  86/992057  رضوى خراسان 

1/124165  2/469639  1/216875  2/273335   2/142746  58/231263  کرمانشاه 

4/424270  1604750 9/741058  3/933982   6/487761  2/790224  شرقى آذربایجان 

133773 505580 9/233656  9/294485   9/153791  78/249158  لرستان 

1/220761  6/835001  1/385596  1/485980   6/253797  3/411178  گلستان 

1/301368  1139888 7/526389  2/663427   3/346467  8/561312  غربى آذربایجان 

2/1255570  9/474953  3/219329  4/276428   6/144361  66/233880  کردستان 

2/107969  3/408380  3/188586  8/237681   6/124126  95/201097  همدان 

4/170354  5/644344  4/297552  6/375015   6/195847  38/317293  اردبیل 

73/85211  9/322302  5/148836  8/187583   51/97963  زنجان 158711 

8/134384  508294 5/234725  7/295832   3/154495  28/250298  مرکزى 

1/328197  1241365 9/573250  722488  2/377311  03/611283  اصفهان 

9/359488  1359722 2/627907  2/791372   7/413285  48/669565  مازندران 

16/9990  1/264729  5/122249  3/154075   06/80464  08/130360  شمالى خراسان 

1/217456  822501 4/379823  6/478704   249998 64/405022  کرمان 

3/304841  1153025 2/532456  1/671073   3/350460  84/567781  قزوین 

04/48692  6/184171  77/85048  9/107189   71/55978  296/90691  بوشهر 

75/67450  1/255124  117814 1/148485   63/77544  31/125630  ایالم 

5/236793  2/895642  3/413599  6/5521273   2/272229  42/441039  گیالن 

28/41023  5/155165  71654 02/90308   34/47162  856/76407  بویراحمد و کهگیلویه 

8/345934  1308456 8/604232  6/761535   3/397703  44/644320  تهران 

8/129986  1/491659  7/227043  286151  1/149439  78/242106  بلوچستان و سیستان 

2/107068  4/404972  5/187012  4/235698   8/123090  8/199419  جنوبى خراسان 

93/51960  8/196535  42/90758  114386  78/59736  756/96779  ارىبختی و چهارمحال 

31/87650  5/331526  9/153095  1/192952   100767 97/163252  سمنان 

2/60134  2/227450  4/105034  5/132378   17/69133  88/112002  هرمزگان 

8/72757  4/275197  6/127083  9/160167   86/83645  93/135514  یزد 

33/99753  7/377304  8/174235  5/219595   2/114681  44/185795  قم 

 پژوهش های یافته مأخذ:
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مغذیموادوانرژیتوليدنظرازغذاییامنيتاثربخشیمحاسبه

 کدام هر تأمین و انرژی تأمین نظر از استاندارد ستانده ها،   نهاده مقادیر داشتن اختیار در با

 در (3) مدل اجرای و ها استان سطح در طیور و دام بخش   زیر واقعی ستانده و مغذی مواد از

 مورد مغذی مواد کلیه و انرژی تأمین نظر از غذایی امنیت بخشی   اثر مقادیر ،GAMS زاراف   نرم

 و دام بخش   زیر تولیدات غذایی امنیت بخشی   اثر درصد د.آی دست می به استان هر در بررسی

 .آمده است 9 جدولدر  1395 سال در کشور یها استان طیور
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درکشوریهااستانطيورودامبخشزیروليداتتغذاییامنيتبخشیاثردرصد-9جدول

1395سال

کلسيم آهن ریبوفالوین Aویتامين پروتئين انرژی هااستان

 فارس 100 100 100 100 87/60 100

 خوزستان 100 100 8/85 100 94/49 100

 رضوى خراسان 100 100 100 100 28/62 100

 انشاهکرم 100 100 62/99 100 98/57 100

 شرقى آذربایجان 46/89 100 69/75 39/95 05/44 100

 لرستان 100 100 100 100 04/62 100

 گلستان 100 100 100 100 4/65 100

 غربى آذربایجان 67/87 100 18/74 49/93 17/43 100

 کردستان 64/90 100 69/76 66/96 64/44 100

 همدان 100 100 100 100 100 100

 اردبیل 100 100 53/88 100 53/51 100

 زنجان 100 100 100 100 49/62 100

 مرکزى 100 100 100 100 39/47 100

 اصفهان 100 100 100 100 100 100

 مازندران 100 100 08/92 100 59/53 100

 شمالى خراسان 82/92 100 53/78 98/98 71/45 100

 کرمان 55/85 100 38/72 23/91 13/42 100

 قزوین 100 100 23/97 100 59/56 100

 بوشهر 76/89 100 94/75 71/95 2/44 100

 ایالم 100 100 02/94 100 72/54 100

 گیالن 36/86 100 07/73 09/92 53/42 100

 بویراحمد و کهگیلویه 100 100 100 100 03/59 100

 تهران 100 100 100 100 100 100

 بلوچستان و سیستان 43/50 71/81 67/42 78/53 83/24 93/93

 جنوبى خراسان 81/89 100 99/75 77/95 23/44 100

 بختیارى و چهارمحال 100 100 100 100 100 100

 سمنان 100 100 100 100 16/64 100

 هرمزگان 57/53 79/86 32/45 12/57 38/26 78/99

 یزد 100 100 100 100 100 100

 قم 100 100 100 100 2/61 100

 هشپژو های یافته مأخذ:
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 ییغذا تیامن یاثربخش درصد به توجه با کشور یها استانتعداد و درصد  ،10 جدول در

  .است شده بندی دسته مختلف، های دامنه در ،1395 سال در آنها وریط و دام ربخشیز داتیتول

امنيتاثربخشیبهلحاظدرصدکشورهایتعدادودرصداستانبندیدسته-10جدول

1395سالدرطيورودامشزیربختوليداتغذایی
اثربخشی

نظراز

 آهنتأمين

اثربخشی

نظراز

کلسيمتأمين

اثربخشی

نظراز

ریبوفالوینتأمين

اثربخشی

نظراز

Aویتامينتأمين

اثربخشی

نظراز

پروتئينتأمين

اثربخشی

نظراز

انرژیتأمين
درصد

اثربخشی

درصد تعداد درصد تعداد ددرص تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

0 0 7/36  11 7/6  2 7/6  2 0 0 0 0 50-0  

0 0 3/43  13 0 0 0 0 0 0 7/6  2 70-50  

0 0 3/3  1 0 0 3/33  10 7/6  2 20 6 90-70  

100 30 7/16  5 3/93  28 60 18 3/93  28 3/73  22 100-90  

8/99  9/59  7/95  3/88  9/98  9/93  میانگین 

1/1  8/20  11 8/15  4 2/12  معیار انحراف 

 حداکثر 100 100 100 100 100 100

94 8/24  8/53  7/42  7/81  4/50  حداقل 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 وضعیت و واقعی( )تولید موجود وضعیت بین ای   مقایسه ،10 و 9 جداول به توجه با

 یها استان سطح در ذیمغ مواد و انرژی تأمین لحاظ به طیور و دام محصوالت تولید مطلوبِ

 طیور، و دام محصوالت تولید ،ها استان بیشتر در کلسیم، ریزمغذی زج به که دهد می نشان کشور

 سایر و انرژی تأمین نظر از غذایی امنیت اثربخشی هدف تحقق در ها استان این سهم کننده تضمین

 تأمین به نیاز مطلوب، ییغذا سبد به توجه با اگر . به دیگر سخن،است بوده کشور در مغذی مواد

 ها استان این آنگاه باشد، معین یمقدار کشور برای طیور و دام زیربخش از مغذی مواد و انرژی

 گرفتن قرار کنند؛ تولید مغذی، مواد یندب کشور نیاز تأمین در خود سهم با متناسب اند توانسته



...... تولید محصوالت یو اثربخش یمحاسبة كارآی    

25 

 در برای نمونه، است. مطلب نیهم مؤید نیز اثربخشی درصدیِ 90-100 دامنه در ها استان بیشتر

 به توجه با اند توانسته ها استان تمامی تقریباً شود، می مشاهده که گونه همان ،آهن ریزمغذی مورد

 مقدار تأمین و تولید در را خود سهم موجود، شرایط و امکانات و دسترس در های نهاده میزان

 نیز ریبوفالوین و A ویتامین تئین،پرو انرژی، مورد در آورند. فراهم ریزمغذی این نیاز مورد

 شود، می مالحظه که گونه همان البته گیرند. می قرار دامنه این در استان 28 و 18 ،28 ،22 ،ترتیب به

 در را آنها سهم است  توانسته کمتری یها استان در زیربخش تولیدات نیز یادشده موارد بین در

 در مراتب به کلسیم ریزمغذی برای مسأله این آورد. فراهم کشور نیاز مورد A ویتامین تأمین

 همدان،( شامل کشور یها استان درصد 7/16پنج استان ) تنها و است داشته قرار بدتری وضعیت

 موفق خود، سهم با متناسب کلسیمِ تأمین زمینه در ،یزد و بختیاری چهارمحال تهران، اصفهان،

 از پس لبنی محصوالت و شیر ویژه به دامی، محصوالت که ستا حالی در این اند. کرده عمل

 سبد در جامعه افراد نیاز مورد کلسیم تأمین لحاظ به را اهمیت درجه ترین   باال زراعی، محصوالت

 روزانه نیاز از درصد 9/71 تأمین با ،دیگر طرف از و دهند می اختصاص خود به مطلوب غذایی

 کم مقادیر روند. می شمار به ریزمغذی نای دریافت منبع ترین بزرگ ،A ویتامین به جامعه افراد

 فاصله دهنده نشان ها استان از برخی در ریزمغذی، دو این تولید لحاظ به غذایی امنیت بخشی   اثر

 .ستآنها در استاندارد تولید و واقعی تولید زیاد

 و بلوچستان و سیستان  های استان در که است واقعیت این گویای ،همچنین ،محاسبات

 در ،دیگر یها استان به نسبت بررسی، مورد اقالم کلیه تأمین نظر از اثربخشی هرمزگان،

 ،یادشده استان دو در که است معنی بدان موضوع این است. داشته قرار سطح ترین پایین

 نیاز مورد مغذی مواد و انرژی کل از را استان دو این سهم نتوانسته است زیربخش تولیدات

 ناامنی  وجود از نشان غذایی امنیت حوزه در نیز مطالعات از ضیبع نتایج .کند تأمین کشور

 مصرف دیدگاه از را غذایی امنیت مطالعات این همه اگرچه .دارد ها استان برخی در غذایی

 دهنده نشان تواند می حاضر مطالعه با مطالعات این نتایج مطابقت امّا دهند، می قرار بررسی مورد

 تولید یا کم تولید با ییها استان چراکه باشد، توزیع نظام و شورک غذایی امنیت پایش در مشکل
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 هرمطالع نتایج در نمونه، برای اند؛ برخوردار بوده نیز کمتری مصرف استاندارد از میزان از کمتر

 سامانة کشروری مطالعرات قالب در( Kolahdouz and Najafi, 2012)  نجفی و دوزرالهرک

 Rahbar) همکاران و دهقان رهبر مطالعه نیز و (سرمپات) تحقیقات و آموزش پژوهش، مدیریت

Dehghan et al., 2019)، ناامن بسیار وضعیت در بلوچستان و سیستان و هرمزگان یها استان 

 ,.Bagherzadeh Azar et al) همکاران و آذر باقرزاده مطالعه در یا اند، گرفته قرار غذایی

 امنیت وضعیت ترین پایین از جنوبی خراسان و هرمزگان بلوچستان، و سیستان یها استان ،(2017

 ها استان این در غذایی امنیت اثربخشی نیز ة حاضرمطالع بر پایظ نتایج .اند بوده برخوردار غذایی

 است. داشته قرار سطح ترین پایین در ها استان سایر به بتنس

 گروه سه در ها استان ،کارآیی میزان با آن مقایسه و اثربخشی مقادیر گرفتن نظر در با

   گیرند: می قرار

 اثربخشی و کارآیی از که یزد، و بختیاریو چهارمحال تهران، اصفهان، همدان، یها استان -1

 داشته، قرار کارآ سطح در تولید تنها نه ،ها استان از دسته این رد اند. بوده برخوردار کامل

 مواد و انرژی کل از را ها استان این سهم است  توانسته طیور و دام زیربخش تولیدات بلکه

 محقق ها استان این در کیفی و کمّی هدف رو، این از ؛کند تأمین کشور نیاز مورد مغذی

 (Kolahdouz and Najafi, 2012)  نجفی و الهدوزک مطالعات نتایج اساس بر است. شده

 قرار غذایی امنیت نظر از امن کامالً وضعیت در یزد و تهران اصفهان، یها استان نیز

 اند. داشته

 مواد از یکی حداقل یا انرژی تولید در امّا برخوردارند، کامل کارآیی از که ییها استان -2

 رضویی، خراسان خوزستان، فارس، یها استان نیستند. برخوردار کامل اثربخشی از ،مغذی

 گیالن، ایالم، بوشهر، شمالی، خراسان مازندران، زنجان، اردبیل، غربی، آذربایجان گلستان،

 ،ها استان از گروه این در گیرند. می قرار دسته این در قم و هرمزگان بویراحمد،و یلویهکهگ

هدف کیفی  ،بررسی مورد عوامل از یکی تولید در حداقل امّا شده، محقق کمّی هدف

 در استان پانزده ،یادشده یها استان میان در که است یادآوری شایان است. هیافتن حققت
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 در استان پنج ریبوفالوین، تولید در استان پنج ،A ویتامین تولید در استان نُه کلسیم، تولید

 کامل اثربخشی از آهن تولید در استان یک و پروتئین تولید در استان یک انرژی، تولید

  اند. نبوده برخوردار

 در )یا نیست ملکا آنها تولیدات غذایی امنیت اثربخشی میانگین و کارآیی که ییها استان -3

 نیستند(. برخوردار کامل اثربخشی از بررسی، مورد عوامل از یکی کم دست تولید

 قزوین، کرمان، مرکزی، کردستان، لرستان، شرقی،آذربایجان  کرمانشاه، یها استان

 ،گروه این در گیرند. می قرار گروه این در سمنان و جنوبی خراسان بلوچستان، و سیستان

 مغذی مواد برخی تولید در نیز کیفی هدف تحقق بلکه نشده، محقق یکمّ هدف تنها نه

 است. مانده نتیجه بی

 ةکلی )در اثربخش و کارآنا کشور یها استان از کدام هیچ تولیدات که است ذکر شایان

 است. نبوده بررسی( مورد عوامل

 تولیدات غذایی امنیت اثربخشی میانگین و فنی کارآیی شاخص میانگین مقایسه

 میانگین از بیشتر فنی کارآیی میانگین که دهد می نشان کشور یها استان طیور و دام یربخشز

 میانگین از کمتر و آهن و ریبوفالوین پروتئین، انرژی، تولید در غذایی امنیت اثربخشی

 گفت توان می سخن، دیگر به است. بوده A ویتامین و کلسیم تولید در غذایی امنیت اثربخشی

 طور به آهن و ریبوفالوین پروتئین، چون مغذی مواد و انرژی تولید مورد در کیفی هدف که

 ریزمغذی دو مورد در که حالی در است، شده محقق کشور در کمّی هدف از بیش متوسط

 است. یافته حققت کیفی هدف از بیش متوسط طور به کمّی هدف ،A ویتامین و کلسیم

هاپيشنهادوگيرینتيجه

 در تولیدی واحدهای کیفی و کمّی هدف دو تحقق میزان رسیبر برای تالش در

 تولیدات غذایی امنیت اثربخشی و کارآیی محاسبه به کشور، یها استان طیور و دام زیربخش

 عنوان به ،ربخشیز کل دیتول املش دیتول یرهایمتغ  شد. پرداخته 1395 سال در واحدها این
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 مرغ واحدهای ظرفیت گوشتی، مرغ واحدهای تظرفی دام، جمعیت اشتغال، یها نهاده و ستاده

 گذار، تخم مادر مرغ واحدهای ظرفیت و گوشتی مادر مرغ واحدهای ظرفیت گذار، تخم

 حالت در BCC مدل از ،اثربخشی و کارآیی مدل تصریح در .شد انتخاب داده عنوان به

 کارآیی میانگین که داد نشان نتایج شد. استفاده ها داده پوششی تحلیل رویکرد و محور ستانده

 کارآیی ،ها استان از درصد 3/73 و است بوده درصد 8/90 معادل کشور یها استان تولیدات فنی

 استان به مربوط فنی کارآیی میزان کمترین .اند دهکر تجربه را درصد نود از شیب

 نیدترب و نیبهتر نیب کارآیی زانیم تفاوت است. بوده درصد 23/41 معادل و بلوچستان و سیستان

 مختلف یها استان بین در کارآیی عدم یباال شکاف از حاکی و بوده درصد 8/58 کننده دیتول

 یها استان طیور و دام زیربخش تولیدات غذایی امنیت اثربخشی محاسبه برای است. بوده کشور

 وشدند  همگن ها نهاده ها، داده سازی نرمال آماری روش از استفاده با نخست، گام در کشور،

 استاندارد تولید میزان گیری اندازه ،بعد گام در .شد محاسبه کل نهاده شاخص از استان هر همس

 مدل ،نهایت در .صورت گرفت کشور یها استان از کدام هر برای کلیدی مغذی مواد و انرژی

 اثربخشی مقادیر گیری اندازهشامل  بخش این نتایج .شد اجرا GAMS افزار نرم در اثربخشی

 با دیگر مغذی ماده پنج و انرژی تأمین در کشور یها استان از کدام هر تولیدات ییغذا امنیت

 غذایی امنیت اثربخشی میانگین که داد نشان نتایج ود.ب کل نیاز تأمین در استان هر سهم به توجه

 ،9/93 معادل ،ترتیب به ،آهن و کلسیم ریبوفالوین، ،A ویتامین پروتئین، انرژی، تولید در کشور

 تولیدات اثربخشی بررسی بر اساس نتایج است. بوده درصد 8/99 و 9/59 ،7/95 ،2/88 ،9/98

 تعداد ،ریبوفالوین و A ویتامین پروتئین، انرژی، پایه بر مختلف یها استان بین در طیور و دام

 18 ،28 ،22 ،ترتیب به گرفته، قرار درصد ة نود تا صددامن در آنها اثربخشی میزان که ییها استان

 در یزد، و بختیاریو چهارمحال تهران، اصفهان، همدان، یها استان تنها امّا ؛است استان 28 و

 یها استان تولیدات اند. کرده عمل موفق خود، سهم با متناسب کلسیمِ تأمین زمینه

 هشتدا را اثربخشی میزان کمترین ،ها استان سایر با مقایسه در نیز هرمزگان و بلوچستانو سیستان

 طیور و دام زیربخش تولیدات اثربخشی و کارآیی میزان مقایسه زمینه در نهایی تایجن است.
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 ریزمغذی دو تولید مورد در بررسی، مورد عوامل سایر برخالف که داد نشان کشور یها استان

و  است شده محقق کیفی هدف از بیشتر متوسط طور به کمّی هدف ،A ویتامین و کلسیم

 و ناکارآ و اثربخش و ناکارآ اثربخش، و کارآ گروه سه در را اه استان توان می ،همچنینً

  داد. قرار غیراثربخش

 ها استان تولیدات اثربخشی و کارآیی مقادیر مقایسه ة حاضرمطالع هدف کهاز آنجا 

 این در ،بوده است تولیدی واحدهای کیفی و کمّی اهداف تحقق بررسی برای معیاری عنوان به

 د:شو می ارائه زیر شرح به یهایپیشنهاد گروه، سه

 سطح و (بیشینه) ة تولیدبهین سطح با واقعی تولید تناسب ، با توجه بهاوّل گروه یها استان در -

 هدف دو شود(، می تأمین کلیدی مغذی مواد و انرژی ،آن در که )سطحیتولید  مطلوب

 نظر در با ،ها استان این تولید الگوی توان از ، میرو این از .است شده محقق کیفی و کمّی

 مورد یفناور د،یتول یها نهاده تیّکم و تیفیک م،یاقل شامل) استان هر مقتضیات گرفتن

 این یها استان کهاز آنجا  رد.ک استفاده نمونه الگوی عنوان به (،... و کار فرهنگ استفاده،

 انتقال با اندتو می استفاده مورد فناوری در تغییر ،برخوردارند کامل اثربخشی و کارآیی از گروه

 .شود آنها وری بهره افزایش به منجر مرزی، تولید تابع

 مواد کننده تأمین بیشتر که سمتی به تولید ترکیب است الزم دوّم، گروه یها استان در -

 تغییر برای ابزارهایی از استفاده ،بنابراین یابد. تغییر است، استان هر در نیاز مورد مغذی

 امنیت سطح افزایش موجب نیاز مورد  مغذی مواد از شارسر محصوالتی به تولید الگوی

 به نیاز و ها استان تمامی در کلسیم تولید به نیاز که آنجا از شود. می ها استان این در غذایی

 بیشتر ،جدید الگوی درکه  شود می پیشنهاد است، مشهود ها استان بیشتر در A ویتامین تولید

 شود. توجه ریزمغذی( دو این برای غذایی ارزش ینباالتر )با تخم مرغ و شیر تولید به

 بدون توانند می نیستند، برخوردار کامل اثربخشی و کارآیی از که نیز سوّم گروه یها استان -

 مورد منابع بهتر مدیریت و درست تدابیر اتخاذ با تنها و ها نهاده از استفاده میزان در تغییر

 آنها متوسط هزینه کاهش به منجر که هبردهاییرا از استفاده یا زیربخش، این در استفاده
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 راستای در تولیدکنندگان آموزش مانند هایی سیاست دهند. افزایش را خود تولید شود، 

 و تولید مدیریت بهبود به تواند می مقتضی زمان در تولید های نهاده از درست استفاده

  .بینجامد ها استان این در کارآیی افزایش
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