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چکیده
نقش و اهمیت تولید شیر و فرآوردههای دامی در توسعه تولید و اشتغال و نقش مصرف روزانه
این محصوالت در سالمت جامعه و لزوم استفاده بهینه و بهرهور از عوامل تولید به جهت محدودیت
منابع تولید بر کسی پوشیده نیست .لذا ،هدف این پژوهش محاسبه بهرهوری نهادهها و کشش تولید
در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است .روش نمونهگیری تصادفی ساده است و
حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل  68گاوداری تعیینشده است .دادهها به روش اسنادی و
با استفاده از پرسشنامه و بهصورت سرشماری گردآوریشده است .برای تجزیهوتحلیل دادها از مدل
رگرسیون ترکیبی ) (MIDASبهره گرفتهشده است .برای سنجش کشش و بهرهوری نهادهای
تولید ،از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین ،برای آزمون برازش مدل و معنیدار بودن متغیرها ،به
ترتیب از آمارههای  Fو  tاستفادهشده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهرهوری نهایی
برای هر رأس گاو شیری در گاوداریهای مورد بررسی مثبت و معادل  564کیلوگرم شیر خام
است ،بهره وری نهایی نیروی کار مثبت و با افزایش آخرین نفر/روز کارگر تولید شیر خام 21/92
کیلوگرم افزایشیافته است .بهره وری نهایی مصرف سوخت منفی است و آخرین واحد سوخت
مصرفی باعث کاهش  3/28کیلوگرم شیر تولیدی در واحدهای دامی مورد بررسی شده است.
بهره وری نهایی مصرف علوفه و مواد خشبی منفی است و تولید شیر خام را  3/36کیلوگرم کاهش
داده است .بهره وری نهایی بدست آمده از مصرف کنسانتره برای همه واحدهای دامی موردبررسی
مثبت است و درنتیجه مصرف آخرین واحد کنسانتره تولید شیر  3/892افزایشیافته است .بهرهوری
نهایی مصرف دارو و ارائه خدمات بهداشتی نیز برای همه واحدهای دامی مثبت بوده و تولید شیر
خام را  /582کیلوگرم افزایش داده است .برای  28/5درصد بهرهبرداران ،بهرهوری کل عوامل تولید
کمتر از یک است و این گاوداریها بازیان مواجه بودهاند.
طبقهبندي Q01, Q25 :JEL
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پیشگفتار
محدودیت منابع و امکانات تولید از زمانهای گذشته تاکنون که عصر دادههای فرا مدرن و
توسعه چشم گیر علم و فن است ،همواره مطرح بوده و در آینده نیز این محدودیت با حدت
بیشتری خود را بر شرایط اقتصادی تحمیل خواهد کرد ) .(Habibi et al., 2018ازاینرو ،استفاده
بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقای بهرهوری برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به
نیازهای رو به رشد به یک مسئله بسیار مهم تبدیلشده است ) (Atli & Kahraman, 2014و
استفاده بهینه و کارا از منابع در راستای افزایش تولید و بهبود بهرهوری نه یک هدف بلکه یک
ضرورت اجتنابناپذیر است ( .)Taheri et al., 2017در شرایط رقابتی ،بقای بنگاهها یا واحدهای
تولیدی و خدماتی به بهرهوری آنها در مقایسه با سایر بنگاهها یا واحدها بستگی دارد ،بنابراین
اندازهگیری بهرهوری و اﻃالع از کمیت و کیفت آن ،از نیازهای اساسی برای شناخت نقاط قوت و
ضعﻒ عملکرد بنگاهها ،قلمداد شده و افزایش بهرهوری مهمترین عامل بقای یک بنگاه یا سازمان در
جامعه تلقی میشود ) .(Imami mybodi, 2005بهرهوری ،یکی از مهمترین و معمولترین سازوکارها
برای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد بنگاههای اقتصادی بشمار میرود ،در چند دهه گذشته بررسی
عملکرد بخشهای گوناگون اقتصادی و یا بنگاهها و واحدهای اقتصادی در سطح خرد از راه این
شاخص ،موردتوجه محققان رشتههای گوناگون علوم اجتماعی بویژه مدیریت و اقتصاد بوده است.
اندازهگیری بهرهوری دارای سابقه ای تاریخی در تحلیل تولید کشاورزی است ( Fraser & Hone,
.)2001
) Shahnavazi (2018در پژوهشی با عنوان بررسی کارایی واحدهای تولید شیر در شهرستان
میانه اقدام به شناسایی راهکارهایی برای مدیریت بهینه واحدهای گاوداری شیری شهرستان میانه
با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش دادهها کرده است و دادههای موردنیاز را با استفاده از
پرسشنامه به روش سرشماری از  53واحد تولیدی گردآوری کرد .نتایج نشان دادند که فقط 3
واحد دامی کارایی کمتر از یک داشته و میانگین کارایی واحدهای مورد مطالعه برابر با  3/354بود
که بیانگر عملکرد مناسب ازلحاظ فنی در تولید شیر گاوداریهای شهرستان میانه است .بر اساس
یافتههای این پژوهش ،مصرف نهاده های برق ،دارو ،علوفه سیالژی و کاه نیازمند توجهی بیشتر
است .همچنین ،از میان واحدهای برتر 91 ،واحد ازنظر تأثیرگذاری و تکرار در میان واحدهای مورد
مطالعه متمایز بودهاند که میتوان از آن در برنامههای ترویجی استفاده کرد.
) Hagigatnejad et al. (2017در پژوهشی با عنوان ،عوامل مؤثر بر تولید و سود شیر در
گاوداریهای شهرستان اصفهان ،اقدام به برآورد تابع تولید کاب – داگالس کردهاند .روش گردآوری
دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده است و به روش نمونهگیری تصادفی ساده  33واحد دامی
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انتخاب شده است ،نتایج بدست آمده از برآورد تابع تولید شیر نشان داد که متغیرهای مقـدار
مصـرف سالیانه برق و نهاده های خوراکی شامل ،علوفه ذرت ،کنسانتره و کاه ،تعداد تلقیح مصنوعی
و تعداد کل کارکنان روی مقدار تولیـد شیر تأثیر مثبت و معناداری دارد و مصرف علوفه ذرت
بیشت رین تأثیر را در تولید شیر دارد .تمام پارامترهای مدل مثبت و کوچکتر از یک بوده است.
مثبت و کوچک تر از یک بودن تمام ضـرایب برآوردی متغیرهای مؤثر بر تولید شیر نیز بیانگر آن
است که مصرف این نهادهها در ناحیـه اقتصـادی تولیـد (ناحیـه دوم) صـورت میگیرد .نتایج
بدست آمده از برآورد تابع سود نرمال شیر نیز نشان دادند که قیمت نهادههای یونجه ،ذرت
علوفه ای ،کنسانتره ،هزینه دارو و هزینه هر بار تلقیح مصنوعی اثر منفی و معناداری بر سوددهی
گاوداریها دارد درحالی که اثر متغیر حقوق ساالنه هر نفر کـارگر بر متغیر وابسته مثبت است.
همچنین ،قیمت نهادههای خوراکی کنسانتره و ذرت علوفهای بیشترین اثر را بر سوددهی
گاوداریهای شیری دارد.
) Didarkhah & Farhang Far (2017عوامل مؤثر بر بهرهوری عوامل تولید و سودآوری تولید
شیر را با استفاده از شاخصهای حقیقی و ظاهری در گاوداریهای شیری صنعتی شهرستان
تربتجام بررسی کردهاند ،دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه ،از  22گاوداری شیری و به
روش نمونهگیری تصادفی انتخابشده بودند ،گردآوری شده است .نتایج نشان دادند که میانگین
درآمد ناخالص و هزینه کل تولید در گاوداریهای کوچک و متوسط در مقایسه با گاوداریهای
بزرگ ،کم تر است و با افزایش اندازه گله ،میانگین عملکرد تولید شیر افزایش مییابد .این امر عمدتاً
ناشی از بهرهمندی بیشتر گاوداریهای بزرگتر از دانش فنی و فناوریهای نوین در مقایسه با
گاوداریهای با مقیاس کوچک است ...میانگین شاخصهای حقیقی و ظاهری بهرهوری کل عوامل
تولید برای گاوداریهای موردمطالعه به ترتیب برابر  1/359و  1/164بوده است.
) Mohesni Arzegoni et al. (2016اهمیت مدیریت صحیح در مصرف بهینه نهادهها و کاهش
هزینههای تولید ،جهت افزایش بهرهوری واحدهای دامی را در شهرستانهای قائمشهر ،ساری و بابل
موردبررسی قرار داده و بهرهوری کل واحدهای دامی را بهوسیله شاخص ترنکوئیست -تیل برآورد
نمودهاند .برای این منظور دادهه ای موردنیاز را از دو روش اسنادی و پیمایشی با استفاده از
پرسشنامه گردآوری کردهاند .نتایج نشان داد ،دامداریهای شهرستان قائمشهر بابل و ساری به
ترتیب رتبه اول تا سوم را در بهرهوری دارا هستند و به ترتیب پتانسیل تولید  16665،1383و
 1961کیلوگرم شیر را در سال دارند ،همچنین ،در  51درصد از گاوداریهای شهرستان ساری43 ،
درصد از گاوداریهای شهرستان بابل و  86درصد از گاوداریهای شهرستان قائمشهر بهرهوری کل
عوامل تولید کمتر از یک است.

112

محاسبه كشش و بهرهوري نهادههاي توليد در گاوداريهاي صنعتی استان ...

) Bayati et al. (2015اقدام به بررسی مقدار مصرف انرژی در واحدهای پرورش سنتی گاوهای
شیری در استان مازندران نمودهاند .دادههای موردنیاز از راه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری
با  28گاو دار در سال  1939گردآوری شده است و دادههای گردآوری شده با استفاده از شاخص
کارایی مصرف انرژی در بخش دامپروری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .نتایج نشان دادند که
مجموع انرژیهای ورودی برای تولید یک کیلوگرم شیر  21/154مگا ژول بوده است .دو نهاده
خوراک دام و سوخت به ترتیب با  51/5و  26/4درصد ،پرمصرفترین نهادههای گاوداریهای
موردبررسی بودهاند .کارایی انرژی در واحدهای دامی موردبررسی در مقایسه با بهترین حالت مصرف
انرژی که مقدار ارزشی آن عدد یک است و نشاندهنده شرایطی است که بیشینه بهرهبرداری از
انرژی واردشده به سیستم صورت میگیرد 3/241 ،به دست آمد .سهم انرژیهای تجدید پذیر و
تجدید ناپذیر در تولید یک کیلوگرم شیر به ترتیب  56/2و  41/6درصد محاسبه شده است .با توجه
به یافتهها ،جایگزین کردن نهادههای کممصرف انرژی بهجای نهادههای پرمصرف با نوشتن اصول
جیره نویسی صحیح بهﻃوریکه افت عملکرد و کاهش بهرهوری در خروجی واحدها مشاهده نشود،
پیشنهاد شده است و همچنین ،جایگزین کردن ماشینآالت با مصرف گاز ﻃبیعی با ماشینآالت با
سوخت دیزل در این راستا پیشنهاد شده است.
) Mashayekhi & Ordokhani (2013در پژوهشی با عنوان بهرهوری عوامل تولید در
گاوداریهای صنعتی شیری ،اقدام بهاندازه گیری شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در گاوداریهای
شیری صنعتی شهرستان شهریار کردند ،دادههای موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از  41گاوداری
شیری که به روش نمونهگیری تصادفی انتخابشده بودند گردآوری و با برآورد تابع کاب-داگالس
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که میانگین درآمد ناخالص و هزینه کل تولید در
گاوداریهای کوچک و متوسط در مقایسه با گاوداریهای بزرگ ،کمتر بود .میانگین شاخصهای
حقیقی و ظاهری بهرهوری کل عوامل تولید برای گاوداریهای موردمطالعه به ترتیب برابر  1/362و
 1/258بود .اختالف موجود ،بخشی از درآمد ناخالص گاوداریهای شیری است که گاو داران
بهعنوان سود در نظر گرفته بودند ،حالآنکه این مبلغ ،هزینه غیرملموس است .نتایج همچنین،
نشان دادند که با افزایش اندازه گله ،میانگین عملکرد تولید شیر افزایش مییابدAmini et al. .
) ( 2013نقش بهرهوری کل را بر تولید شیر و سوددهی در واحدهای دامپروری جنوب تهران مورد
بررسی قراردادند و برای این منظور تابع تولید کاب -داگالس را با روش کمترین مربعات معمولی
) ،(OLSبرآورد نموده و برای اندازهگیری بهرهوری کل از شاخص ترنکوئیست -تیل بهرهمند شدهاند.
برای گردآوری دادهها از روش اسنادی و مصاحبه و مشاهده استفاده کردهاند .نتایج این پژوهش
نشان دادند ،شاخصهای بهرهوری و مدیریت آثار مثبت و معنیداری بر تولید شیر و سوددهی
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واحدهای دامپروری داشته است و میانگین این بهرهوری در واحدهای دامی مورد بررسی برابر با
 3/32بوده است .نهادههای خوراکی ،کنسانتره و یونجه مصرفی و نیروی کار به ترتیب بیشترین
تأثیر مثبت را بر تولید شیر داشتهاند .نهاده سوخت بیشازحد و در منطقه غیراقتصادی مصرف
میشود و قیمت سوخت پس از یونجه بیشترین تأثیر منفی را بر سوددهی دامداریها دارد و قیمت
کنسانتره ،دستمزد نیروی کار و هزینه هر بار تلقیح بر سوددهی تأثیر مثبت دارد.
) Hagigatnejad et al. (2013کارایی و بهرهوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری در شهر
اصفهان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند ،برای این منظور از روش تحلیل فراگیر دادهها برای
بررسی کارایی گاوداریهای شیری استفاده کردهاند .دادههای موردنیاز به روش اسنادی ،مشاهده و
مصاحبه گردآوری شده است و بهرهوری کل گاوداریها نیز با استفاده از شاخص ترنکوئیست-تیل
اندازهگیری شده است .نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای
کمینه سازی استفاده از نهادهها نشان داد که  14درصد گاوداریها ازلحاظ فنی کارا بودند ،اما
میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی گاوداریها بیانگر عدم وجود کارایی در تولید شیر بوده
است .نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان دادند که  13گاوداری با افزایش ظرفیت ،رشد
افزایشی در تولید داشته 4 ،گاود اری با افزایش ظرفیت ،کاهش رشد تولید و  98واحد نیز رشد
ثابتی در تولید شیر داشتند .میانگین بهرهوری کل در گاوداریها نیز برابر با  3/35محاسبه شد که
بیانگر آن خواهد بود که گاوداریهای شیری در استان اصفهان در بهرهوری تولید رشد منفی
داشتهاند؛ یعنی رشد تولید در آنها کمتر از رشد مصرف نهادهها بوده است.
) FathiZadeh Golshani et al. (2012با استفاده از روش تحلیل پوشش دادهها ،کارایی فنی و
بازدهی نسبت به مقیاس را در واحدهای پرورش دام هلشتاین استان گیالن موردبررسی قراردادند،
برای این هدف دادههای موردنیاز را با استفاده از ابزار پرسشنامه از  23واحد دامی در این استان
گردآوری کردند .نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی در واحدهای مورد بررسی  12/8درصد است و
بهﻃور میانگین میتوان  21/5درصد بر مقدار محصول فعلی بدون افزایش در سطح نهادهها افزود.
هم چنین ،چهار واحد دامی از واحدهای موردبررسی دارای کارایی کامل بوده و هفتاد درصد از این
واحدها بازده صعودی و  23درصد دارای بازده ثابت و  13درصد دارای بازده نسبت به مقیاس نزولی
بودهاند.
( Akbari Agajani et al. (2012اقدام به بررسی تأثیر کیفیت علوفه خشک یونجه و ذرت سیلو
شده بهعنوان کل علوفه مصرفی بر تولید و ترکیبات شیر ،کردند .این مطالعه در قالب ﻃرح کامالً
تصادفی با  14رأس گاو شیرده نژاد هلشتاین با میانگین  91±13روز شیردهی انجام شد .تیمارها
شامل سه سطح یونجه و ذرت سیلو شده که عبارتند از 13 )1 :درصد یونجه  93-درصد ذرت سیلو
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شده 23 )2 ،درصد یونجه  23-درصد ذرت سیلو شده و  93 )9درصد یونجه  13-درصد ذرت سیلو
شده بودند .همه جیرهها دارای نسبت علوفه به کنسانتره  83:53بودند که بهصورت کامالً مخلوط
شده در دو وعده به گاوها داده شدند .در ﻃول دوره آزمایش و بهصورت هفتگی ،نمونهگیری از
علوفه و خوراک انجام شد .ماده خشک مصرفی انفرادی گاوها بهﻃور روزانه اندازهگیری شد .نتایج
این مطالعه نشان دادند که مصرف ماده خشک گاوهایی که با جیره  2تغذیهشده بودند در مقایسه با
جیره  1و  9بیشتر بود  .همچنین ،اثر تیمار بر تولید شیر معنیدار بود .جایگزینی ذرت سیلو شده
با یونجه خشک چربی شیر را افزایش داد.
) Rafiei et al. (2011بهرهوری گاوداریهای شیری و اثر هر یک از نهادههای تولید را بر این
شاخص در استان گیالن موردبررسی قراردادند .بر این اساس تعداد  92واحد گاوداری صنعتی را به
روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای انتخاب کردند و دادههای موردنیاز را با استفاده از
پرسشنامه استخراج و برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخص ترنکوئیست-تیل ،بهرهمند شدهاند.
نتایج نشان دادند که واحدهای موردنظر بهﻃور میانگین از بهرهوری مناسبی برخوردار نمیباشند.
بهﻃوریکه میانگین شاخص بهرهوری در استان 3/322 ،برآورد شده است .با توجه به سهم باالی
هزینه خوراک ،یک درصد بهبود بهرهوری خوراک دام منجر به بهبود  3/ 831درصدی در بهرهوری
کل عوامل تولید خواهد شد .تلقیح مصنوعی دامها ،بهبود بهرهوری مصرف انرژی ،افزایش تحصیالت
و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر به بهبود بهرهوری کل عوامل تولید شیر خواهد شد.
) Porkand & Motamed (2011بهرهوری عوامل تولید را در واحدهای مرغ گوشتی استان
گیالن با استفاده از دادههای پرسشنامهای در سال  66-63موردبررسی قراردادند .نتایج بدست
آمده از برآورد تابع لگاریتمی تولید ،نشان دادند که چهار عامل دان ،نیروی کار ،بهداشت و جوجه
یکروزه تأثیر معنیداری بر تولید داشته و در بین این عوامل ،دان ﻃیور با داشتن باالترین ضریب
( )85/22 %مؤثرترین و پس از آن جوجه یکروزه با ضریب  %25در رتبه دوم اهمیت و دیگر عوامل
در رتبههای بعدی قرار دارند .همچنین ،بهرهوری متوسط و نهایی عامل دان ،به ترتیب  96و ،%25
بهرهوری متوسط و نهایی نیروی کار ،به ترتیب  3/339و  ،3/33321بهرهوری متوسط و نهایی
جوجه یکروزه به ترتیب  3/3314و  3/33359واحد ،بهرهوری متوسط و نهایی عامل بهداشت و
درمان به ترتیب  3/339و  3/33325بوده است.
) Shirzad Kebriaei et al. (2005در پژوهشی با عنوان بررسی سیستمی مشکالت سوددهی
تولید شیر در گاوداریهای صنعتی استان فارس مشکالت سوددهی واحدهای پرورش گاوهای
شیری را با اندازهگیری کارایی فیزیکی ،کارایی اقتصادی و تحلیل هزینه مورد مطالعه و بررسی قرار
دادهاند.
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دادههای پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی دومرحلهای گردآوریشده
است .در مرحله نخست سه شهرستان شیراز ،مرودشت و سپیدان انتخاب شد و در مرحله دوم با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک ،به  123واحد گاوداری صنعتی مراجعه و
اﻃالعات موردنیاز گردآوری شد.
نتایج نشان دادند که  4/6درصد از واحدهای موردمطالعه مشکل سوددهی نداشتهاند و
در  91/6درصد از واحدهای باارزش تولید پایین ،مشکل عدم سوددهی مربوط به ناکارایی اندازه
وجود داشته است .همچنین ،مشکل سوددهی  82/2درصد از واحدهای باارزش تولید پایین ،کم
بودن کارایی فنی و رضایتبخش نبودن ترکیب فعالیتها بوده است 93 .درصد از واحدهای
موردمطالعه ،باوجود داشتن ارزش تولید باال ،مشکل سوددهی داشتهاند که مشکل سوددهی  8واحد
از آنها به باال بودن هزینههای ثابت و مشکل سوددهی بقیه به پایین بودن کارایی اقتصادی و
مشکالت بازاریابی مربوط بوده است.
) Nemati et al. (2005در پژوهشی با عنوان تحلیل تابع تولید و کارایی فنی گاوداریهای شیری
صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد ،اقدام به برآورد تابع تولید کاب-داگالس مرز تصادفی به روش
درست نمایی و بررسی عوامل فنی ،اقتصادی مؤثر بر میانگین تولید شیر هر رأس گاو شیری و
محاسبه کارایی فنی گاوداریهای شیری صنعتی در استان یاد شده کردهاند .دادهها بهصورت
دادههای مقطعی با استفاده از پرسشنامه از تمام گاوداریهای شیری صنعتی فعال استان که 23
واحد بودهاند گردآوری شده است .نتایج این پژوهش نشان دادند :کشش تولید مصرف علوفه،
مصرف کنسانتره و تعداد گاو شیری به ترتیب  3/299 ،/219و  3/443است .بازده نسبت به مقیاس
فزاینده و معادل  1/85بوده است به بیان دیگر ،اگر تمامی عوامل تولید (علوفه ،کنسانتره و تعداد
گاو شیری)  133درصد افزایش یابد ،میزان تولید  118/5درصد افزایش مییابد و میانگین کارایی
فنی واحدهای گاوداری شیری صنعتی استان  13/5درصد با کمینه  94/4و بیشینه  33/2است ،لذا،
پتانسیل افزایش تولید شیر در استان حدود  85درصد میباشد ،بنابراین ،از راه بهبود کارایی فنی
گاوداریهای شیری صنعتی و بدون واردکردن فناوری نوین میتوان این شکاف عمیق بین بهترین
واحد گاوداری شیری و سایر گاوداریهای استان را کاهش داد.
با توجه به پیشینه پژوهشهای انجامشده و با عنایت به این که استان چهارمحال و بختیاری
هماکنون دارای  468گاوداری صنعتی با بیش از  46هزار رأس دام است و به استناد اسناد
باالدستی توسعه ،دامداری یکی از محورهای اصلی توسعه در استان چ و ب بشمار میرود ،افزایش
بهره وری واحدهای دامی دارای اهمیت ویژه است ،به همین جهت در سالهای اخیر ،حمایتهای
مالی و تسهیالتی گستردهای از توسعه دامداریها بهعملآمده است ،ولی تولیدکنندگان و
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کارشناسان امور دام از نامناسب بودن درآمد دامداران و عدم تمایل به ادامه فعالیت در این بخش به
دلیل پایین بودن میانگین تولید شیر در استان شکایت دارند چراکه میانگین تولید شیر در استان
در یک دوره  934روزه  9324کیلوگرم است ،این در حالی است که میانگین تولید شیر در کشور
 4933کیلوگرم است؛ بنابراین ،محاسبه ،بهرهوری کل و نهایی و کشش تولیدی عوامل تولید برای
شناسایی علت موضوع ضرورتی اجتنابناپذیر و موردنیاز برنامه ریزان و تصمیم گیران استان بوده
است؛ بنابراین ،هدف این پژوهش محاسبه بهرهوری کل و بهرهوری نهایی و کشش عوامل تولید در
گاوداریهای شیری مورد مطالعه است.
مواد و روش بررسی
این پژوهش ازلحاظ هدف ،از نوع کاربردی در حیطه پژوهشهای توصیفی – همبستگی است.
به لحاظ گردآوری دادهها پیمایشی است و با توجه به اینکه این پژوهش دادههای مرتبط با برههای
از زمان را بررسی میکند ،از نوع پژوهشهای مقطعی است .جامعه آماری این پژوهش 118
گاوداری شیری فعال تحت پوشش تعاونی کشاورزان و دامداران در استان چهارمحال و بختیاری و
روش نمونهگیری تصادفی ساده میباشد و با استفاده از رابطه ( )1کوکران  68واحد دامی بهعنوان
نمونه انتخابشده است و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفادهشده است ،روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه پس از آزمون برابر  /38و نتایج پایایی پرسشنامه ﻃبق سنجش آلفای
کرونباخ معادل  3/69میباشد .برای تجزیهوتحلیل دادها از مدل رگرسیون ترکیبی  MIDAS1بهره
گرفتهشده است .برای سنجش کشش و بهرهوری نهادهای تولید ،از تابع تولید ترانسندنتال 2و
همچنین ،برای آزمون برازش مدل و معنیدار بودن متغیرها ،به ترتیب از آمارههای  Fو t
استفادهشده است.
()1

𝑞𝑝 𝑁𝑡 2

𝑛 = 𝑡 2 𝑝𝑞+𝑁𝑒 2

در رابطه ( n )1حجم نمونه N ،جامعه آماری p ،و  qاحتمال موفقیت و عدم موفقیت t =1/38،و
مقدار خطای مجاز= e

-Mixed Data Sampling Regression Models
-Transcendental

1
2
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تبيين و اندازهگيري متغيرهاي پژوهش
عوامل گوناگونی بر تولید شیر مؤثر است ،تولید این محصول ارزشمند ازیک سو به عواملی
همچون تغذیه ،بهداشت ،اصالح نژاد و مدیریت وابسته است و از سوی دیگر ،به عواملی نظیر توارث،
سن ،تعداد دورههای شیردهی ،فصل زایش ،دورهی خشک پس از آخرین شیردهی و تعداد دفعات
شیردهی در روز بستگی دارد .متخصصان رشته دامپروری معتقدند ،با مدیریت مطلوب و تغذیه
اصولی و بکارگیری اصول مسلم علم اقتصاد میتوان بهرهوری عوامل گوناگون تولید را افزایش داد.
متغیرهای این پژوهش ،شامل متغیرهای وابسته و مستقل است که در ادامه به توصیﻒ آنها
میپردازیم.
متغير وابسته )y( :متغير وابسته این پژوهش مقدار تولید شیر روزانه در واحدهای دامی مورد
بررسی است.
متغيرهاي مستقل  :متغیرهای مستقل این پژوهش شامل تعداد گاوشیری گاوداریها ( ،)Nمقدار
مصرف سوخت روزانه ( ،)Eتعداد نیروی انسانی روزانه گاوداریها ( ،)Lمقدار مصرف مواد خشبی و
علوفهای روزانه  𝑓1مقدار مصرف کنسانتره روزانه (  ،) 𝑓2مقدار دارو و مواد بهداشتی مصرفی روزانه
( )Dو سایر نهادهها مانند ساختمان ،مدیریت و غیره ثابت فرض شدهاند .
روش محاسبه بهرهوري و كشش توليد
در این پژوهش برای دستیابی به اهداف از تابع تولید ،استفاده شده است .تابع تولید یک مفهوم
کامالً فیزیکی است و به ﻃور ساده رابطه بین ستاده و نهادههای تولید را نشان میدهد .این تابع
بیانگر بیشینه محصولی است که از ترکیبات گوناگون نهادههای تولید بدست میآید .در این تعریﻒ،
هممقدار محصول و هم مقادیر نهادهها بهصورت فیزیکی بیان میشود .البته ،تابع تولید در شرایط
فناوریهای معینی تعریﻒ می شود .در برخی موارد به تابع تولید ،تابع تکنیک نیز گفته میشود ،در
کاربردهای اقتصادی و بخش کشاورزی از توابع تولید گوناگونی همانند کاب -داگالس ،ترانسندنتال،
ترانسلوگ درجه دوم و لئونتیﻒ استفاده میشود .در این پژوهش برای محاسبه بهرهوری نهادهها و
کشش تولید در گاوداریهای موردبررسی از تابع تولید ترانسندنتال (رابطه  )2استفاده شده است و
برای مقایسه تابع کاب داگالس نیز برآورد شده است .تابع ترانسندنتال یکی از اشکال تعمیم یافته
تابع کاب – داگالس میباشد که به دلیل رفع محدودیتهای تابع کاب – داگالس در بیان سه
ناحیه تولید نئو کالسیکها ﻃراحی شده است .در این تابع تولید کشش تولید هر نهاده ثابت نبوده و
تابعی از سطح همان نهاده است .این تابع همچنین ،برخالف تابع تولید کاب ـ داگالس دارای نقطه
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بیشینه مشخص و نیز نقطه عطﻒ است .افزون بر این ،در سطوحی از مصرف نهاده ،تابع تولید یاد
شده نیز حالت نزولی پیدا میکند .در این تابع برخالف تابع کاب – داگالس ،کششهای جزئی و
کششهای جانشینی نهاده ها متغیر است و قادر به نمایش سه ناحیه تولیدی بهصورت جداگانه
میباشد ) (Dashti, 2008برای مقایسه بین تابع کاب -داگالس و ترانسندنتال از آماره  Fکمینه
مربعات مقید به شرح رابطه ( )2استفادهشده است.
2
𝑅2
𝑅𝑅𝑈𝑅 −
𝑚
1−𝑅2
𝑅𝑈
𝐾𝑁−

()2

=𝐹

2
𝑅𝑈𝑅 به ترتیب مقادیر 𝑅 2بهدستآمده از مدل رگرسیون مقید و غیر مقید
در رابطه ( 𝑅𝑅2 )1و
میباشند و  K ،Nو  Mبه ترتیب تعداد مشاهدات ،تعداد پارامترها در رگرسیون غیر مقید و تعداد
متغیرهای اضافه شده در مدل مقید میباشد .مدل کاب داگالس بهعنوان مدل مقید و مدل
ترانسندنتال بهعنوان نامقید در نظر گرفته شده است و با استفاده از نسبت اقدام به تعیین مدل بهتر
شده است در صو رت معنادار شدن آزمون (بر اساس جدول و درجات آزادی) مدل انتخاب میشود

).(Dashti, 2008
تابع توليد ترانسندنتال :در رابطه ( )2تابع تولید ترانسندنتال ارائهشده است(Dashti, 2008) .
𝑏𝑖 < 0 , 𝑎𝑖 > 0

𝑖𝑥𝑖𝑏 𝑒 ∗𝑖𝑥 𝑖𝑎 ∑ ∗𝑌 = 𝑎0

()9
در رابطه ( y،)2ستانده کل 𝑥𝑖 ،سطوح نهادههای تولید میباشند .فرم لگاریتمی رابطه ( )1در
رابطه ( )2ارائه شده است.
()5

𝑖𝑥 𝑖𝑏 ∑ 𝐿𝑛𝑌 = 𝐿𝑛 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖∗ 𝐿𝑛𝑥𝑖 +

روش محاسبه بهرهوری متوسط ،بهرهوری نهایی و کششهای جزئی در این تابع بهصورت روابط
( )4( ، )5و ( )8میباشد.
الف) بهرهوري متوسط :بهرهوری متوسط برای هر سطح نهاده ،نشاندهنده متوسط سطح تولید
در اثر استفاده از یک نهاده است .بهرهوری متوسط برحسب ستانده یک عامل خاص ،بهرهوری
جزئی است .بهره وری متوسط عوامل جزئی از تقسیم مقدار کل تولید برنهاده خاص بدست میآید
(.)Dashti, 2008
𝑖𝑏 ∗∗ 𝑎𝑖−1
𝑖𝑥 𝐴𝑃𝑥𝑖 = 𝑎0
𝑖𝑥 𝑒
() 4
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الف) بهرهوري نهایی :عبارت است از تغییر در ستانده کل نسبت به تغییر داده (یکی از عوامل
ورودی) است ،با تخمین تابع تولید میتوان بهرهوری نهایی را به فرم رابطه ( )4محاسبه کرد.
𝑎

𝑖𝑏 = 𝑦 ∗ ( 𝑖 ) +

()8

𝑖𝑥

𝑦

𝑖𝑥

∗𝑖𝑎 = 𝑖𝑥𝑃𝑀

ج) كشش توليد :کشش تولید معیاری برای اندازهگیری مقدار واکنش تولید در ازای تغییر مصرف
است .هر چه کشش تولید بزرگ تر باشد ،به این معنا است که واکنش تولید نسبت به افزایش
استفاده از عوامل تولید شدیدتر است .در رابطه ( )4کشش تولید در تابع ترانسندنتال محاسبهشده
است .کشش تولید بهصورت نسبت بهرهوری جزئی نهایی به بهرهوری جزئی متوسط نیز
قابلمحاسبه است.
𝑖𝑥 𝑖𝑏 𝑎𝑖 +

()1

= 𝑖𝑥𝑃𝐸

تابع توليد كاب – داگالس :در رابطه ( )1تابع تولید کاب– داگالس ارائه گردیده است.
() 6

𝐷𝑛𝐿 𝑙𝑛𝑦 = 𝐿𝑛𝑁 + 𝐿𝑛𝐸 + 𝐿𝑁𝐿 + 𝐿𝑛𝑓1 + 𝐿𝑛𝑓2 +

نتایج
مدل کالسیک رگرسیون خطی دارای مجموعهای از مفروضات با عنوان مفروضات کالسیک است
که یکسری فرضها قبل از برآورد مدل رگرسیون و یکسری فرضها بعد از برآورد مدل مورد
بررسی قرار می گیرند در این راستا در این پژوهش فرض هم خطی و نرمال بودن جمالت خطا مورد
آزمون قرار گرفت.
جدول  -2نتایج بدست آمده از آزمون تشخيص هم خطی.
Table 1- Descriptive Results of Collinearity Test
نتیجه
مدل دوم
مدل اول
نماد
متغیرهای توضیحی
Second
Result
First Model
Model
Variables
Symbol
1/VIF VIF 1/VIF VIF
هم خطی وجود
تولید شیر ساالنه
Y
ندارد
No
Annual milk
0.91
0.1
Collinearity
production
هم خطی وجود
تعداد گاو شیری
N
ندارد
Number of dairy

1.06

0.95

1.06

0.95

No
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cows
سوخت سالیانه

Collinearity
E

Amount of fuel
تعداد نیروی کار ساالنه

1.38
L

Number of workers
مقدار مواد خشبی و علوفه

0.72

1.09

0.91

1.12

0.89

F1

The amount of
forage
مقدار کنسانتره
F2
مصرفشده
The amount of
concentrate
مقدار دارو و مواد
D
بهداشتی
Drugs and hygiene
products

1.06

1.10

0.95

1.32

0.91

1.04

0.93

1.18

1.08
مأخذ :نتایج پژوهش
Reference: Results Research

هم خطی وجود
ندارد
No
Collinearity
هم خطی وجود
ندارد
No
Collinearity
هم خطی وجود
ندارد

0.76

No
Collinearity
هم خطی وجود
ندارد

0.96

No
Collinearity
هم خطی وجود
ندارد
No
Collinearity

0.86

برای ارزیابی شدت هم خطی از عامل تورم واریانس و بمنظور بررسی نرمال بودن باقیماندهها ،از
آزمون جار کیو -به را استفادهشده است .نتایج بدست آمده از آزمون جار کیو -به را نشان داد مقدار
آماره این آزمون کمتر از  4/33است .لذا ،میتوان چنین بیان کرد که توزیع باقیماندهها در
مدلهای یاد شده نرمال است .همچنین ،در جدول  ،1نتایج بدست آمده از آزمون تشخیص هم
خطی به تفکیک متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
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برآورد تابع توليد شير استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل كاب -داگالس
نتایج برآورد تابع تولید کاب – داگالس 1در جدول  1ارائه شده است ،با توجه به نتایج مندرج در
جدول  1تمام ضرایب مدل رگرسیون بهجز عرض از مبدأ مدل در سطح پنج درصد ()p =3/34
معنادار است و رابطه بین تعداد گاو شیری ،نیروی انسانی ،مواد خشبی ،کنسانتره ،مقدار دارو و
تولید شیر مثبت و معنادار و رابطه بین سوخت ساالنه و تولید شیر منفی و معنادار است .در این
تابع ضرایب مربوط به نهادههای تولید نشاندهنده کششهای جزئی مربوﻃه میباشند ،این مقدار
برای تعداد گاو شیری  ،3/5245سوخت  ،3/354نیروی انسانی  ،3/396مواد خشبی ،3/231
کنسانتره 3/225 ،و مقدار دارو  3/335میباشد که حاکی از فعالیت در ناحیه دوم اقتصادی است.
به بیان دیگر ،مقادیر کششها نشان میدهد که تولیدکنندهها ،نهادههای یاد شده را در سطحی
مصرف کردهاند که به تأثیر منفی بر کل تولید منجر نشد ،ضریب تعیین  /86است و نشاندهنده
این است که متغیرهای توضیحی قابلیت پیشبینی  86درصد تغییرات متغیر وابسته را دارند .سطح
معناداری آماره  Fنیز معنادار بودن کل مدل را نشان میدهد.
جدول  -1نتایج برآورد تابع توليد شير استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل كاپ داگالس.
Table 2- Results of Cobb-Douglas Model for Milk production in
Chaharmahal and Bakhtiari province
پارامتر
parameters
𝟎𝜶
𝑵𝒏𝑳 𝑵𝜶
𝑬𝒏𝑳 𝑬𝜶
𝑳𝒏𝑳 𝑳𝜶
𝟏𝑭𝒏𝑳 𝑭𝜶
𝟐𝑭𝒏𝑳 𝑭𝜶
𝑫𝒏𝑳 𝑫𝜶

ضریب
Coefficients
-0.875
0.545
-0.045
0.038
-0.207
0.224
0.004

انحراف معيار
Standard
deviation
1.1025
0.045
0.095
0.009
0.069
0.012
0.087

آماره t
TStatistic
-7.66
12.11
-0.47
4.22
-3.04
1.87
3.58

سطح احتمال
Prob
0.645
0.000
0.0390
0.024
0.000
0.000
0.007
آماره125.02 :
LR statistic
سطح معناداري000.0
)rob(LR statistic

ضریب تعيين0.68 :
McFadden R-squared
دوربين-واتسون 1.93
DurbinWatsin

مأخذ :نتایج پژوهش
Reference: Results Research

-Charles. w. Cobb & Paul. H. Douglas

1
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برآورد تابع توليد شير استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل ترانسندنتال
نتایج برآورد تابع تولید ترانسندنتال در جدول  9ارائه شده است ،با توجه به نتایج مندرج در
جدول  9تمام ضرایب مدل رگرسیون به جز عرض از مبدأ مدل و مصرف سوخت در سطح پنج
درصد ( )p =3/34معنادار است .ضریب تعیین مدل برابر با  3/425است و نشاندهنده این است که
متغیرهای توضیحی قابلیت پیشبینی  45درصد تغییرات متغیر وابسته رادارند .سطح معناداری
آماره  Fنیز معنادار بودن کل مدل را نشان میدهد.
جدول  -9نتایج برآورد تابع توليد شير استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل
ترانسندنتال.
Table 3- Results of Transcendental Model for Milk production in
Chaharmahal and Bakhtiari province
پارامتر
paramet
ers
𝛼0
𝑁
𝐸
𝐿
𝐹1
𝐹2
D
𝑁𝑛𝐿 𝑁𝛼
𝐸𝑛𝐿 𝐸𝛼
𝐿𝑛𝐿 𝐿𝛼
𝛼𝐹 𝐿𝑛𝐹1
𝛼𝐹 𝐿𝑛𝐹2
𝐷𝑛𝐿 𝐷𝛼

ضریب
Coefficie
nts
-1.354
0.064
-1.935
0.058
-0.056
0.022
0.119
0.112
-0.352
0.080
0.174
0.064
0.016

ضریب تعیین
McFadden R-squared
دوربین -واتسون

انحراف
معیار
Standard
deviation
0.802
0.045
0.876
0.020
0.233
0.035
0.101
0.111
0.243
0.064
0.051
0.038
0.026
0.524
2.12

آماره t
TStatistic
-1.708
1.423
-2.208
2.901
-0.240
0.617
1.179
1.013
-1.445
1.249
3.411
1.697
0.607
آماره
احتمال

DurbinWatsin

مأخذ :نتایج پژوهش
Reference: Results Research

سطح احتمال
Prob
0.824
0.032
0.027
0.002
0.010
0.536
0.037
0.014
0.052
0.021
0.011
0.090
0.543
424.28
LR statistic
000.0
Prob(LR
)statistic
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جدول  -4مقایسه توابع كاب-داگالس و ترانسندنتال.
Table 4- Comparison of Cab-Douglas and Transcendental Functions
کمترین
دوربین-
ضریب تعیین
ضریب
فرم تابع
مربعات مقید
واتسون
تعدیلشده
تعیین
Function form

Adj - R-squared R-squared

DurbinWatsi

F

کاب – داگالس
Cab-Douglas

0.68

0.63

937.1

547.1

ترانسندنتال
Transcendental

0.524

0.514

12.2

26.17

مأخذ :نتایج پژوهش
Reference: Results Research

چون  F=11/28محاسبهشده از  Fجدول  13(=2/16و  F)1بیشتر است؛ بنابراین ،در مقایسه
دو تابع کاپ-داگالس و ترانسندنتال مدل غیر مقید (ترانسندنتال) پذیرفته میشود.
محاسبه بهرهوري نهایی عوامل توليد
با توجه به مبانی تئوریک و رابطه شماره یک و چهار ،گاوداریهای موردبررسی بر اساس
بهرهوری نهایی هر رأس گاو شیری ،هزینه نیروی کار ،هزینه سوخت ،هزینه کنسانتره و هزینه
علوفه و مواد خشبی به ازای هر رأس گاو شیری در جدول  4ﻃبقهبندیشدهاند.
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جدول  -2طبقهبندي گاوداريهاي موردبررسی بر اساس مقادیر بهرهوري نهایی.
Table 5- Classification of farms based on productivity
درصد فراوانی
فراوانی
بهرهوری نهایی
متغیر
Frequency% frequency
Marginal productivity
Variable
37.2
32
>0≤ 𝑀𝑃𝑋𝐼 1
100
44/19
38
100≤ 𝑀𝑃𝑋𝐼 > 500
6.97
6
500≤ 𝑀𝑃𝑋𝐼 > 1000
3.48
3
1000≤ 𝑀𝑃𝑋𝐼 <1500
رأس گاو شیری
8.15
7
dairy cows
𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤1500
100
86
جمع
Sum
485
(کیلوگرم شیر تولیدی)
میانگین
Kg
Average
16
10
𝑀𝑃𝑋𝐼 < 0

نیروی انسانی
(نفر .روز)
Labor
)(Person-day
میانگین
Average

مصرف سوخت

0≤ 𝑀𝑃𝑋𝐼 > 15
𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤15
>30
𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤30
>45
< 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤45
60
< 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤60
75
𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤75
Sum
(کیلوگرم شیر تولیدی)
Kg
𝑀𝑃𝑋𝐼 > -60000
≤-60000
𝑀𝑃𝑋𝐼 > -50000
≤ -50000
𝑀𝑃𝑋𝐼 >-40000
≤-40000
𝑀𝑃𝑋𝐼 > -30000
≤-30000
 < 𝐼𝑋𝑃𝑀20000

37
16

38
18

10

12

7

8

5

6

2
86
21.32

2
100

1
2

1
2.2

3

3.6

4

4.8

5

5.6
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(Fuel
)consumption

≤-20000
 < 𝐼𝑋𝑃𝑀10000
≤ -10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 < 0

(For every
ten thousand
)rials

Average

< 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤0
10000
≤10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 <20000
sum
Kg

علوفه و مواد
خشبی
(معادل ده هزار
ریال)
Forage

𝑀𝑃𝑋𝐼 > -20000
≤ -20000
𝑀𝑃𝑋𝐼 > -10000
≤-10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 > 0
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤0
10000

≤10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 <20000
جمع

(For every ten
thousand
)rials

18

21

31

36.8

13

15

9

10

86
-.26
6
8

100
7
9

48

72

16

8

8

4

86

100

Sum
میانگین

Average

خوراک کنسانتره

0.08

(کیلوگرم
شیر
تولیدی)
Kg
𝑀𝑃𝑋𝐼 < 0
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤0
10000
≤ 10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 > 20000
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤20000
30000

1
59

0.6
68.3

11

13.4

8

9.3
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(معادل ده هزار
ریال)
Concentrate
(For every ten
thousand
)rials

میانگین

Average

≤ 30000
𝑀𝑃𝑋𝐼 < 40000

5

6

𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤ 40000

2

2.4

جمع
Sum

86

100

0.632

(کیلوگرم
شیر
تولیدی)
Kg
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤0
2000
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤2000
4000
> 𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤ 4000
6000

دارو و سایر خدمات
بهداشتی درمانی
(معادل ده هزار
ریال)
Medicine and
health
services
(For every ten
thousand
)rials

6

7.3

13

15.2

30

35.7

≤6000
𝑀𝑃𝑋𝐼 <8000

17

19.4

≤8000
𝑀𝑃𝑋𝐼 <10000

12

13.5

≤10000
𝑀𝑃𝑋𝐼 <12000

7

8.4

𝐼𝑋𝑃𝑀 ≤12000

1
86
0.462

0.5
100

جمع
میانگین

(کیلوگرم
شیر
تولیدی)
مأخذ :یافتههای پژوهش
Reference: Results Research
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نتایج بدست آمده از جدول  4نشان میدهد ،بهرهوری نهایی گاوشیری مثبت است .بهره وری
نهایی برای آخرین رأس گاوشیری در گاوداریهای موردبررسی ،تولید  564کیلوگرم شیر خام بوده
است؛ یعنی در اثر اضافه کردن آخرین رأس گاوشیری در گاوداریهای تولید شیر خام 564
کیلوگرم افزایشیافته است .بهرهوری نهایی برای  91/2درصد گاوداریهای موردبررسی در اثر
افزودن آخرین رأس گاو شیری بین صفرتا  133کیلوگرم ،برای  55/16درصد گاوداریها بین 133
تا  433کیلوگرم و برای هفت درصد گاوداریها بین  433تا  1333کیلوگرم بوده است.
بهرهوری نهایی نیروی کار برای  65درصد گاوداریها مثبت و برای  18درصد واحدهای دامی
منفی است ،ولی براثر افزایش آخرین نفر/روز کارگر تولید شیر خام  21/92کیلوگرم افزایشیافته
است .بهرهوری نهایی نیروی انسانی برای  96درصد دامداریها بین صفرتا پانزده کیلوگرم16 ،
درصد دامداریها بین  14تا  93کیلوگرم 2 ،درصد دامداریها بین  93تا  54کیلوگرم و هشت
درصد دامداریها بین  54تا  83کیلوگرم ،شش درصد واحدهای دامی بین  83تا  14کیلوگرم و دو
درصد باالتر از  14کیلوگرم بوده است .با توجه به مقادیر بهرهوری نهایی نیروی کار ،در  65درصد از
گاوداریهای موردبررسی این امکان وجود دارد که از نیروی کار بیشتر استفاده کنند و از افزایش
بکارگیری نیروی کار منتفع شوند.
بهرهوری نهایی مصرف سوخت ،برای  14درصد واحدهای دامی منفی و برای  24درصد
واحدهای دامی مثبت است ،ولی آخرین واحد سوخت مصرفی (هر ده هزار ریال یک واحد) باعث
کاهش  3/28کیلوگرم شیر تولیدی در واحدهای دامی مورد بررسی شده است .لذا ،باید در مصرف
سوخت در گاوداریهایی که دارای بهرهوری منفی میباشند تجدیدنظر نموده و صرفهجویی کرد.
بهرهوری نهایی برای مصرف علوفه و مواد خشبی برای  12درصد واحدهای دامی منفی و برای
 26درصد واحدهای دامی مثبت بوده است ،ولی بهرهوری نهایی بدست آمده از مصرف آخرین واحد
علوفه و مواد خشبی (هر  13333یک واحد) منفی بوده و تولید شیر خام را  3/36کیلوگرم کاهش
داده است .بهره وری نهایی بدست آمده از مصرف کنسانتره برای همه واحدهای دامی موردبررسی
مثبت است و درنتیجه مصرف آخرین واحد کنسانتره (هر  13333ریال یک واحد) تولید شیر
 3/892افزایشیافته است .بهرهوری نهایی مصرف دارو و ارائه خدمات بهداشتی نیز برای همه
واحدهای دامی مثبت بوده است و بهرهوری نهایی بدست آمده از مصرف آخرین واحد دارو و ارائه
خدمات بهداشتی (هر  13333ریال یک واحد) تولید شیر خام را  /582کیلوگرم افزایش داده است.
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محاسبه كشش توليد
در جدول  8کشش تولید نهادههای مهم و مؤثر در تولید شیر واحدهای پرورش گاو شیری در
استان چهارمحال و بختیاری محاسبه شده است .همان گونه که در جدول مذکور مشاهده میشود،
کشش تعداد گاو شیری  3/94می باشد و به ازای یک درصد تغییر در تعداد گاو شیری ،مقدار تولید
شیر کمتر از یک درصد ( )3/94تغییر میکند .کشش تولید نیروی کار  3/66میباشد و به ازای یک
درصد تغییر در نیروی کار ،مقدار تولید شیر کمتر از یک درصد  3/66تغییر میکند .همچنین،
کشش تولید مواد خشبی ،علوفه و کنسانتره به ترتیب  3/64و  3/326میباشد و بیانگر این مطلب
است که به ازای یک درصد تغییر در مواد خشبی ،علوفه و کنسانتره مقدار تولید شیر به ترتیب
 3/64و ( 3/326کمتر از یک درصد) تغییر مییابد .کشش تولید دارو و مواد بهداشتی 3/48
می باشد و به ازای یک درصد تغییر در مواد دارویی و بهداشتی مقدار تولید شیر کمتر از یک درصد
( )3/48تغییر مییابد .با توجه به کششهای محاسبهشده مشاهده میشود که کشش تولید نسبت
به نیروی کار و تعداد گاو شیری و دارو بیشتر است .همچنین ،با توجه به اینکه مقادیر کششهای
محاسبهشده نهادههای مهم و مؤثر در تولید گاو شیری بین صفر و یک میباشد ،مشخص میشود
که از نهاده های نیروی کار ،تعداد گاو شیری و کنسانتره در ناحیه دوم تولید (ناحیه اقتصادی)
استفاده میکنند.
جدول  -2محاسبه كشش توليد نهادههاي مؤثر در توليد.
رأس گاو شیری
Number of
dairy cows
0.35

Table 6- Elasticity of factor production
کنسانتره
علوفه و مواد
نیروی انسانی
خشبی
Concentrate
Forage
Labor
0.88

0.928

0.85
مأخذ :یافتههای پژوهش
Reference: Results Research

دارو و خدمات
بهداشتی
Medicine and
health services
0.56

محاسبه بهرهوري كل عوامل توليد
پیش از ارائه نتایج بدست آمده از بهرهوری کل عوامل تولید ،در جدول  8وضعیت مصرف
نهادههای دامی در گاوداریهای موردبررسی ارائه شده است.
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جدول  -2وضعيت مصرف نهادههاي دامی گاوداريهاي مورد بررسی
Table 7- Consumption of livestock inputs
حد بهینه در نقطه
میانگین
کمینه مصرف
بیشینه مصرف
نوع متغیر
متوسط تولید
Optimal limit
Average
Minimum
Maximum
Variable type
at the average
consumption
consumption
production
point
17
8.45
5
16
کنسانتره
Concentrate
20

علوفه و مواد خشبی
Forage

6.23

8

10.23

جدول  -2طبقهبندي گاوداريهاي موردبررسی بر اساس مقادیر بهرهوري كل عوامل توليد.
Table 8- Classification of farms based on Total productivity
مقادیر بهرهوري

فراوانی

درصد فراوانی

ميانگين

كمينه

بيشينه

انحراف معيار

كل
frequency

Frequency%

Average

Minimum

Maximum

Standard
deviation

Total
productivity
𝑻𝑭𝑷 < 1

23

26.4

0.67

0.13

0.99

0.05

1≤ 𝑻𝑭𝑷 <3

40

46

1.87

1.008

2.46

0.09

3≤ 𝑻𝑭𝑷 <5

14

16.1

3.84

3.06

4.70

0.14

𝟓 ≥ 𝑷𝑭𝑻

9

10.3

5.52

4.70

5.89

0.11

Total

86

100

2.25

0.14

5.89

0.17

مأخذ :یافتههای پژوهش
Reference: Results Research

با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،6برای  28/5درصد بهرهبرداران ،بهرهوری کل عوامل تولید
کمتر از یک و این گاوداریها با زیان مواجه هستند و برای  58درصد گاوداریهای بهرهوری کل
عوامل تولید ،بین یک تا سه میباشد و برای  18/1درصد گاو داران بهرهوری بین سه تا پنج درصد
و برای  13/9درصد گاو داران بیش از پنج درصد میباشد .برای ارزیابی افزایش درآمد گاو داران اگر
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فرض کنیم که بتوان با استفاده از راه کارهای مدیریتی بهرهوری گاو داران کمتر از متوسط را در
حد متوسط افزایش داد امکان افزایش  1133333ریال درآمد گاو داران وجود دارد .با توجه به
میانگین قیمت شیر در زمان مطالعه ( 23333ریال) امکان افزایش تولید  111/5تن در یک دوره
 934روزه در نمونه موردبررسی در اثر بهبود بهرهوری و استفاده بهتر از عوامل تولید وجود دارد؛
بنابراین ،توجه به بهرهوری و عوامل مؤثر بر آن در افزایش تولید میتواند مفید و مؤثر باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

در این پژوهش با توجه به اهداف تبیین شده ،بهرهوری نهایی آخرین رأس گاو شیری در
گاوداریهای مورد بررسی برآورد و نتایج از مثبت بودن این شاخص حکایت دارد .بهرهوری نهایی
آخرین رأس گاو شیری در این پژوهش معادل  564کیلوگرم شیر اضافی است .این نتیجه با نتایج
پژوهش ) Didarkhah & Farhang Far (2017در محاسبه بهرهوری نهایی اندازه گله همخوانی دارد،
ایشان نیز در پژوهش خویش بهرهوری نهایی آخرین رأس گاو شیری را مثبت ارزیابی نمودهاند.
( Rafeiei et al. (2011در پژوهش خویش با عنوان بهرهوری و کارایی گاوداریهای شیری در استان
گیالن نتیجه گرفتند که با افزایش یکدرصدی ظرفیت واحدهای تولیدی ،بهرهوری واحدهای مورد
نظر  3 /998درصد بیشتر خواهد شد که حاکی از مثبت بودن بهرهوری نهایی افزایش ظرفیت گله
است.
مقادیر بهرهوری نهایی برای مصرف سوخت برای  14درصد واحدهای دامی منفی و برای 24
درصد واحدهای دامی مثبت بوده است و آخرین واحد سوخت مصرفی باعث کاهش  3/28کیلوگرم
شیر تولیدی در واحدهای دامی مورد بررسی شده است .لذا باید در مصرف سوخت در گاوداریهایی
که دارای بهرهوری منفی میباشند تجدیدنظر و صرفهجویی کرد Amini et al. (2013( .همانند این
پژوهش ،بهرهوری سوخت را منفی برآورد کردهاند و اذعان داشتهاند هزینه سوخت بیشترین اثر
منفی را بر بهرهوری واحدهای دامی داشته است Hagigatnejad et al. (2017( .نیز تأثیر مصرف
سوخت را بر تولید شیر منفی برآورد کردهاند.
بهرهوری نهایی بدست آمده از مصرف کنسانتره برای همه واحدهای دامی موردبررسی مثبت
است و درنتیجه مصرف آخرین واحد کنسانتره تولید شیر را  3/892کیلوگرم افزایش داده است.
) Hagigatnejad et al. (2017در پژوهش خویش با عنوان عوامل مؤثر بر تولید و سود شیر در
گاوداریهای شهرستان اصفهان تأثیر مصرف کنسانتره را بر تولید شیر مثبت برآورد کردهاند.
)Mofidi Chelan et al. (2018در پژوهش خویش دریافتند که یک درصد افزایش مصرف
کنسانتره باعث افزایش  3/41درصد شیر تولیدی واحدهای دامی میشود.
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بهرهوری نهایی برای مصرف علوفه و مواد خشبی برای  12درصد واحدهای دامی منفی و برای
 26درصد واحدهای دامی مثبت بوده است ولی بهرهوری نهایی بدست آمده از مصرف آخرین واحد
علوفه و مواد خشبی منفی بوده است و تولید شیر خام را  3/36کیلوگرم کاهش داده است و این
نتیجه با نتایج ترکمانی و شوشتریان ( )1968در این خصوص هماهنگ استMofidi Chelan et .
) al. (2018د ر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین مصرف علوفه و تولید شیر رابطه کامالً
مثبتی وجود دارد و با افزایش یک درصد مصرف یونجه تولید شیر  1/1درصد افزایش مییابد و با
یک درصد افزایش مصرف سیلو تولید شیر  3/32درصد افزایش مییابد و همچنین ،با یک درصد
افزایش مصرف کلش تولید شیر  3/54درصد افزایش مییابد Hagigatnejad et al. (2017) .نیز
تأثیر مصرف سوخت را بر تولید شیر مثبت برآورد کردهاند؛ و درنهایت ،بهرهوری نهایی مصرف دارو
و ارائه خدمات بهداشتی نیز برای همه واحدهای دامی مثبت بوده است و بهرهوری نهایی بدست
آمده از مصرف آخرین واحد دارو و ارائه خدمات بهداشتی تولید شیر خام را  /582کیلوگرم افزایش
داده است؛ و این نتیجه با نتیجه با پژوهش ( Hagigatnejad et al. (2017همخوانی دارد.
بهرهوری کل عوامل تولید در جامعه آماری موردمطالعه برای  19/8درصد گاوداریها مثبت و
بهویژه برای  28/5درصد گاوداریها باالتر از سه درصد میباشد که حاکی از سودآوری خوب این
واحدهای دامی است Didarkhah & Farhang Far (2017) .در پژوهش خویش با عنوان عوامل مؤثر
بر بهرهوری عوامل تولید و سودآوری تولید شیر ،بهرهوری کل را معادل  1/164محاسبه کردهاند
و ) Mashayekhi & Ordokhani (2013و ) Rafeiei et al. (2011نیز بهرهوری کل را بزرگتر از یک
برآورد کردهاند و نتایج ایشان با نتایج این پژوهش هماهنگ استArzaghoni Mohseni et al. .
) (2016بهرهوری کل عوامل تولید گاوداریهای شهرستان قائمشهر را کمتر از یک محاسبه
کردهاند Amini et al. (2013) .در پژوهش خویش با عنوان نقش بهرهوری کل بر تولید شیر و
سوددهی واحدهای دامپروری جنوب تهران ،بهرهوری کل عوامل تولید را برابر با  /32برآورد
کردهاند.
مقادیر کششهای محاسبهشده نهاده های مهم و مؤثر در تولید گاو شیری بین صفر و یک
میباشد و عالمت آنها نیز مثبت است و مشخص میشود که تقریباً کلیه واحدهای موردبررسی از
نهاده های نیروی کار ،تعداد گاو شیری و تغذیه دام در ناحیه دوم تولید (ناحیه اقتصادی) استفاده
میکنند .در بین ضرایب برآوردی ،کنسانتره با ضریب  3/326بیشترین تأثیر را بر تولید شیر دارد،
لذا ،دامداران الزم است در افزایش تولید به این نهاده توجه ویژه کنند ،با توجه به اینکه مصرف
نهادهها در ناحیه دوم تولید قرارداد میتوان گفت واحدهای دامی باید به سمت مصرف بهینه
نهادهها حرکت نمایند و مقدار مصرف نهادهها را تا جایی افزایش دهند که سود واحد تولید بیشینه

142

محاسبه كشش و بهرهوري نهادههاي توليد در گاوداريهاي صنعتی استان ...

شود Mofidi Chelan et al. (2018( .در پژوهش خود نتایج مشابهی به دست آوردهاند و کشش
نهاده های برآوردی ایشان نیز در ناحیه دوم اقتصادی بوده است .به عنوان مثال ایشان کشش نهاده
یونجه را  ،3/345علوفه ذرت را  ،3/156کنسانتره را  ،3/345کاه را  3/394و تلقیح مصنوعی را
 3/339برآورد کردهاند.
با توجه به نتایج باال پیشنهادهای زیر قابل ﻃرح است:
 -1با توجه به اینکه تعداد دام موجود در دامداریهای موردمطالعه کمتر از ظرفیت بهینه
است ،پیشنهاد میشود تعداد دام موجود در هر گاوداری در حد مطلوب افزایش یابد.
 -2با توجه به منفی بودن بهرهوری نهایی برای هزینه سوخت ،تعمیرات و نگهداری ،پیشنهاد
میشود با اعمال مدیریت ،در راستای صرفهجویی در اینگونه هزینهها گام برداشت.
 -9با توجه به مثبت بودن بهرهوری نهایی کنسانتره ،در مورد افزایش مصرف این دو ماده
غذایی برنامهریزی شود.
 -5با توجه به مثبت بودن بهرهوری نهایی هزینههای بهداشتی و درمانی ،رعایت کامل
بهداشت و استفاده از خدمات دامپزشکی و واکسیناسیون دامها ،بهرهوری را افزایش میدهد ،لذا،
الزم است در این باره نیز برنامهریزی دوباره انجا.م گیرد.
 -4با توجه به اینکه برای  28/5درصد بهرهبرداران ،بهرهوری کل عوامل تولید کمتر از یک
است و این گاوداریها با ضرر مواجه هستند ،لذا باید با اعمال مدیریت در راستای افزاش بهرهوری
عوامل و نهادههای موردبررسی اقدام کرد .بدیهی است افزایش بهرهوری در این واحدهای دامی،
تولید را افزایش خواهد داد.
 -8برنامهریزی در استفاده مدیریت شده از عوامل تولید با کشش ،تولید را به شکل کارآمدتری
افزایش میدهد.
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